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P I U S, PÅVE, 
GUDS TJÄNARES TJÄNARE, 

säncler hälsning och apostolisk väl signelse till alla troende som få 
del bv denna skrivelse. 

Efterliknande Guds oändliga 
barmhärtighet eftersträvar likale
des kyrkan att genom utomordent
liga medel och utvägar inbjuda och 
uppfordra människorna &tt få syn
den sonad och . deras leverne för
bättrat. Antingen det nu är viljan, 
som vänt den katolska tron ryggen, 
eller slöhet och slapphet, så lämna 
de oftast de vanliga frälsningsmecl
len obegagnade och offra icke den 
bot, de äro ,skyldiga elen rättvise 
Guden för deras förseelS'er en tanke, 
än mindre ,bruka de eftertänksamt 
lägga elen på sinnet. 

Ett dylikt utomordentlig.t medel 
till att i själarna förnya elen rätta 
anden 'bjudes eder nu, älskade sö
ner, i läglig tid -i det s t o r a j u
b e 1 år e t, som enligt nedärvt skick 
och bruk nästa år skall firas i. den
na ärevöJ'lcliga stad. Som I veten, 
plägar det även kallas det h e 1 i g a 
å r  e t., både därför att det inledes, 

fortgår och avslutas med heliga 
handlingar, och därför att det räk
nas som ett av de bästa medlen till 
främjande av helighet i handel och 
vandel. 

Och om någonsin, så är rätta till
fället att förmana eder med elen hel. 
Paulus' ord: "Se nu är elen rätta 
tiden, se nu är frälsningens dag in
ne"; 1y säkerligen sko len I icke kun
na hänvisa till någon tid mera lämp
lig än denna och bättre tillrättalagd 
för envar av eclBr att tillsäkra sig 
förlåtelsens och nådens skatter, Där
om bör intet tvivel råda, att liksom 
Kyrkan visligen tillägnat sig andra 
bruk från clBt gamla testamentet -
onekLig·en med djupare betydelse 
och större verkan - så har den 
också efter sabbatsåret upptagit 
detta bruk bland kristenhetens va
nor. Voro icke de stora välgärnin
gar, som Herren genom nämnda be
stämmelse vid varje 50 :de år hade 



tilltänkt judafolket, en förebild och 
sinnebild av den nåd till vilken Vi 
under loppet av det ,heliga året gi
va de troende tillträde? Tanken är 
densamma här som där; men det, 
som bjudes oss, övergår lika högt det 
gamla, som det andliga står över det 
jordiska. Att nämligen Hebräerna 
under sabbatsåret återfingo det, som 
blivit andras egendom och "återgick 
till deras ägo", att slavarna fria Mer
vände -till "sin forna släkt" och att 
gäldenärerna fingo sin skuld stru
ken, allt detta uppleva vi ju under 
försoningsåret på ett skönare och 
mera verkningsfullt sätt. Ty var och 
en, som under jubelårets lopp bot
färdigt utför, vad den Apostoliska 
Stolen har pålagt, återförvärvar och 

, tager fullt ut i besittning alla, de för-
tjänster och gåvor, som han genom 
synden förlorat, befoias så fullt från 
satans ok, att han återinsättes i den 
frihet, varmed Kristus har frigjort 
oss, och löses slutligen för Jesu 
Kristi, den saligaste jungfru Marias 
och helgonens outtömliga förtjäns
ters skull utan förbehåll från hela 
den straffbörda, han för sina laster 
och fel hade att sona. 

Men detta - nämligen wtt förhjäl
pa de enskilda själarna på rätt bog 
och bota sjukdomar - är icke den 
enda avsikten med jubileets högtid
lighållande under ett helt år. Ty i 
denna r ätt  a t id, då de heliga plat
serna upps'ökas, och både den en
skildes och samhällets ,andaktsöv
ningar mångfaldigas, skall himlens 
överströmmande nådehjälp ytterli
gare mäktigt verka till att allestädes 
uppelda själarna till högre strävan 
och återföra det mänskliga samhäl
let från dess förvillelser. Liksom 
den enskildes obundna tygellöshet 
blir till skada för alla, så bör ju det, 
att den enskilde kommer på bättre 
tankar och lägger an på ett sedligare 
l!iv, bliva till gagn för hela mänsko
släktet och knyta det fastare till 
Kristus Jesu.s. Och give Gud att vårt 
förehavande under nutidens svårig
heter måtte påiskynda denna förbätt
ring! Visserligen har ju den katol
ska tron i senare tid gjort glädjande 
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framsteg och mängden - som länge 
och bittert fått erfara, huru falskt 
allt hopp om lyckligare villkor, och 
huru öde själen är utan Gud - synes 
mera brinnande törsta efter tron, 
men likväl behöver de olika folksla
gens och nationernas lössläppta och 
hjärtlösa glupskhet kuvas under 
Guds lagars föreskrifter och män
skorna närmare sammanknytas med 
den gudomliga kärlekens band. Utan 
att statsmedborgarna åter giiva råd
rum åt denna kärlek - som till följd 
av det sista kriget allt för länge f'ått 
ligga i dvala, ja är alldeles utdöd -
och om icke myndigheternas planer 
präglas av qensamma, är det vansk
ligt att inse, huru folkens gemen
samma behov och varaktig fred 
skall kunna ,säkerställas. Vad just 
det heliga året förmår att giva, och 
hur många hjälpmedel det bjuder 
till att främja denna fred mellan 
människor och stater, behöver knap
past beröras och förklaras. Vad 
kunde väl verksammare samman
knyta människor och folkslag än 
det, att pilgrimernas · talrika ska
ror från alla håll strömma samman 
till Rom, till detta de katolska fol
kens andra hmn, att de samlas kring 
elen gemensamme fadern, endräktigt 
bekänna den gemensamma tron, 
mötas och samlas omkring Altarets 
Sakrament, denna endräktens källa, 
och insuga och föröka den kärle
kens anda, om vil_ken själva Roms 
heliga minne,smärken påminna och 
..så utomordentligt understryka så
som de kristnas huvudkännemärke? 
I denna fulltoniga kärlek önska Vi, 
att alla de kyrkor måtte enas med 
Oss, vilka hundraårigt olyckligt 
split hålla fjärran från den romer
ska Kyrkan; intet kunde då vara 
Oss kärare och mera välkommet, än 
om Vi med anledning av detta stora 
jubileum i kärlek kunde omfamna, 
om icke alla, så likväl många av 
deras skaror, vilka återvända till 
Kristi enda hjord och att upptaga 
dem bland Våra älskade barn. Att. 
några av dessa sköna och innerligt 
önskade verkningar skola framgå ur 
det heliga årets högtidlighållande, 



e,, h detta icke som dess minsta frukt, 
därom hysa vi icke ringa förhopp
ning. Till uppväckande och tillväxt 
av folkens andakt och till ytterli
gare gagn skulle det ju vara till 
största nytta om allt under jubileet-, 
förlopp läte sig ordnas och utföras 
så som det i forna tider var anord
nat; men Vi bedja elen allgode Gu
den att av ,sin barmhärtighets ri...: 
Ledom ersätta allt, ,som under nuva
rande omständigheter möjligen fat
tas antingen i de fj:ireskrivna hög
tidligheterna, eller i de planer, som 
lagts till förberedandet och anord
nandet av de blivande högtidlighe
terna. 

Då Vi alltså 111:otse och tillitsfullt 
lova Oss så stor vinning och väl
,,ignelse för den katolska tron och 
för de själar, som blivit återlösta ge
nom Jesu Kristi dy1�bara blod, bön
falla Vi Gud, alla goda gåvors upp
hov och givare, att med mild
het se detta Vårt företag och 
leda och draga människornas 
sinne till bot ,och till att till
ägna sig denna utomordtmtliga nåd, 
och såsom Våra föregångare, de ro
merska påvarna hava gjort, förkun
na och kungöra Vi härmed med 
Våra ärevördiga bröders, elen ro
merska Kyrkans Kardinaler, god
kännande i den allsmäktige Gudens, 
de saliga apostlama Petrus' och 
Paulus' myndighet och i Vår egen, 
till Guds ära, till själarnas fräls..: 
ning ,och den katolska Kyrkans 
framgång ett allmänt högtidligt ju
bileum i denna he1'iga stad, att börja 
vid julfestens första vesper år 1924 
och sluta vid julfestens första vesper 
år 1925, och Vi vilja, att det härmed 
skall anses förkunnat och kungjort. 

Alla troende av båda könen, vilka 
under det heliga årets förlopp, efter 
värdigt mottagande av botens och 
Altarets heliga sakrament, om de 
äro bosatta eller uppehålla sig i Rom 
minst en gång om dagen under 2 0 
naturliga eller kyrkliga dagar, det 
vill säga, från den ena dagens första 
vesper till den nästföljandes fullt 
inträdda aftonskymning, utan eller 
med avbrott med fromt s1inne besöka 
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den hel. Petrus' och Paulus' basili
kor, den hel. Johannes' i Lateranet 
och Maria Maggiore här i staden, 
om de däremot hava kommit tillre
sande likaledes i 1 0 dagar, att räk
nas på samma .sätt och där bedja i 
Vår mening, förunna och giva Vi 
nådigt i· Herren fullkomlig indul
gens, eftergivande och frikännande 
av deras syndastraff. Men vilken 
denna elen romerske påvens mening 
i allmänhet är, därom ären I, älska
de söner, säkerligen icke okunnige; 
vid detta tillfälle, som det stora ju
bileet bjuder, hava vi dock särskilda 
avsikter, vilka I tillsammans m�d 
Oss skolen söka att förverklig·a. Vi 
mena, att freden, icke skriven på 
tavlor, men 1'otfästad i männislwrs 
hjärtan, måtte återuppstå folken 
emellan; och nog är den väl nu 
mindre fjärran, än den hittills varit, 
men den förefaller likväl mera av
lägsen, än Vi och mänskligheten 
väntat oss. När nu även I, stadens 
innevånare och gäster med hjärtan, 
som äro ,renade från synd och brin
na av kärlek, vid apostlarnas helge
domar bönfalla om detta ovärder
liga goda, skulle då icke finnas 
grundad förhoppning, att fredsfurs
ten Kristus, som fordom med en 
viruk :stillade det Galileiska havets 
vågor, äntl'igen förbarmar sig över 
sina anhängare och likaså bjuder 
den storm, som så länge hemsökt 
Europa att stillas och upphöra? Vi
dare är det Oss .angeläget att alla 
de, som 'bo i staden eller komma hit 
för jubileets skull ihärdigt skola 
anropa Guds barmhärtighet i två 
andra angelägenheter, som fylla Oss 
med sorg och bekymmer och vilka 
för trons skull äro av stor vikt, 
nämligen att alla icke-katoliker 

· måtte vända tillbaka till Kristi ,san
na Kyrka, och att förhållandena ·i 
Palestina äntligen måtte ordnas och 
biläggas på det sätt, varpå den ka
tolska Kyrkan har de heligaste rätts
krav. 

Men vad Vi ovan bestämt för vin
nande av jubelårets fullkomliga ef
tergift, mildra vi för dem, som ge
nom Rjukdom eller av något annat 



välgmndat skäl bliva hindrade i 
staden eller på vägen hit eller över
raskas av döden, utan att hava nått 
det fulla antalet dagar eller kyrko
besök, eller icke ens hava börjat 
dem, på så sätt, att de efter värdigt 
mottagande av botens och Altarets 
hel. sakrament skola vara deltaktiga 
i inclulgens och jubileumsefterg'ift, 
alldeles som om de i verkligheten 
besökt de fyra basilikorna, vi ovan 
omnämnt. 

Så fattas då blott, mina kära barn, 
att Vi med älskande hjärta inbjuda 
och kalla eder alla till Rom för att 
taga del av den rikedom på gudom
lig barmhärtighet, till vilken den 
heliga modern, Kyrkan, giver eder 
tillträde. Och det skulle misskläda 
eder att härutinnan vara slöa och 
inaklig·a, då icke minst i vår tid 
med så brännande åstundan och 
utan hänsyn till trohet och hederlig
het en så skarp kamp föres för att 
vinna jordiska ägodelar. Betänken 
ytterligare, vilka väldiga pilgrims
skaror av alla ,stånd, som fordom
dags, hum långvariga, besvärliga 
och obekväma resorna än voro, vid 
jubileerna strömmade samman till 
denna ärevöndiga stad ; de läto sig 
nämligen icke av någon möda avhål
!as från att eftersträva den eviga 
saligheten. Men skulle antingen 
resan eller uppehållet i staden för
orsaka besvär, skall denna pröv
ning, 0111 elen bäres i hotens anda, 
icke blott bidraga till att vinna efter
giften, utan även uppvägas av myc
ken och mångahanda tröst. 

'Ty eder resa gäller elen stad, c;om 
världens Frälsare Jesus Kristus ut
sett att vara trons medelpunkt och 
hans ställföreträdares boning ; den 
stad, säga vi, från vilken både de1• 
heliga lärans och elen himmelska nå
dens til lförlitliga och rena strömmar 
rinna ut till eder. Här beder eder 
gemensamme Fader, som älskar 
eder och som I älsken, innerligt för 
eder ; här har eder fromhet lätt till
träde till cle urgamla 1'-ryptorna, till 
Apostlafurstarnas gravar, till de 
ärekrönta martyrernas kvarlevor ; 
vidare komma de helgedomar att 
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st,å öppna; vilka under århundra
dens långa rad uppförts till Guds 
,och hans helgons ära med så myc
ken prakt och konst, att de alltid 
varit och framdeles skola vara före
mål för all världens beundran. Och 
när I med fromt sinnelag, i bön, som 
det sig bör, uppsökt dessa den krist
na trons minnesmärken, skall det 
vara förvånansvärt, med vilken för
�rngracl tro och vilken redobogen 
vilja till det goda I alla ,skalen åter
vända hem. Ty I skalen icke uppe
hålla eder i Rom på vanliga resan
des och gästers vis ; nej, I skalen 
undvika allt det rent världsliga, och 
genomträngda av hotens ande, som 
ligger dessa tiders jordiska tankar 
så fjärran, och med blygsamhet i 
blickar, i uppträdande och icke 
minst i klädsel skalen I uteslutande 
vara betänk ta på att sörj a för edra 
sjärar och draga fördel därav. Och 
i detta avseende äro Vi vissa om att 
edra biskopars omsorg och iver icke 
skall lämna eder i ,sticket på eder 
pilgrimsfärd ; antingen .skola de 
själva gå i spetsen och anföra edra 
skaror eller bedja präster och akta� 
de lekmän att vara förare, att åtaga 
sig allt och ,sörja för allt på bästa 
sätt. 

:Men för att denna vår skrivelse 
lättare måtte komma till alla troen
cle,s kännedom, är de t Vår vilj a, att 
även tryckta återgivanden av den
samma. som äro bevittnade· av en 
offentlig notarie och försedda med 
en andlig myndighets sigill, skola 
bemötas med samma tilltro, som 
skulle visats elen föreliggande skri
velsen om denna blivit framlagd 
och förevisad. 

Det är ,således ingen tillåtet att 
söka försvaga denna kungörels e  om 
vad Vi föreskriva, offentliggöra, 
medgiva ocli. vilj a eller att i förmä
tet sj älvsvåld motsätta sig densam
ma. Skulle likväl någon våga nå
got dylikt, bör han veta, att han 
ådragit sig elen allsmäktige Gudens 
och hans Apostlars, elen hel. Petrus 
och Paulus' onåd. 

Givet i Rom vid S :t  Peter, elen 29 
maj i cl o t  nittonhundratjugofjärde 



åeet efter Guds födelse och Vårt 
pontifikats tredje år. 

0. Kal'd. Caniano, P. l{ard. Gaspari, 
den rom. Kyrkans statssekreterare. 

kansler. 

Högtälskade i Herren ! 

Jubelåret nalkas .  rviillioner tro
ende ,skola unclm' det kommande 
året efterkomma vår helige Faders 
inbjudan och från världens alla 
kanter strömma till kristenhetens 
huvudstad. Tillsammans med andra 
trosförvanter från de nordiska län
derna hoppas vi, att för första gån
gen i större antal kunna deltaga i 
det s tora jubileet i Rom. 

Jubelåret är ett nådeår, därför att 
det plägar vara rikare på heliga r-e
ligiösa festligheter, och särskilt där
för att det skänker oss rikare nåde
medel. Som I just haven hört av 
vår helige Faders skrivelse, skola 
vi under detta jubelår förena oss 
med jordens alla troende för att ge
nom g·emensam bön uppnå, att fre
den måtte återvända och trons en
het återupprättas mellan nationer
na. Vår helig·e Faders önskan är 
också vår önskan ; vi skola stödja 
honom genom våra böner. Alla, 
lekmän, präster och biskopar i hela 
Kyrkan, saik samma vilka vi  än äro, 
alla hava vi skyldighet att bedj a för 
vår gemensamme Fader ; vi skola 
gå till honom och i sonlig hängiven
het ställa oss vid hans sida. Vi sko
la ihärdigt bedj a  för Kyrkan ; vi  
skola ära henne och göra vad i vår 
makt står att hon måtte äras ; vi  
skola försvara hennes rättigheter ; 
vi skola älska henne och uppoffra 
oss för henne. 

I clet j ag helt ansluter mig till den 
heiige l:<-,aderns inbjudan, uppmanar 
jag enträget alla, som förmå det, 
att efterkomma elen helige Faderns 
inbjudan och deltaga i jubileums-
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vallfärden till Rom, besöka dess 
ärevördiga helgedomar och från 
vår överherdes egen mun höra de 
uppmuntrande ord, som skola styr
ka och befästa oss i tron. Där i den 
stolta kupolen över Peterskyrkan, 
till vilken rvlichelangelo ville förmå 
alla dem som besöka den eviga sta
den att höja sina blickar, skola v i  
kunna läsa orden : "Tu es Petrus et 
super hane petram cedificabo Ecc 
lesiam meam." - "Du är Petrus och 
på denna klippa .sk.all Kyrkans 
byggnad vila till tidemas slut. Och 
tron skall få oss att bekänna : 0, 
pastor ecclesi;:e, tu omnes Christi 
pascis agnos et oves." 0 ja, du är 
hela Kyrkans herde ; du är Petrm, 
Kristi ståthållare ; till dina myndiga 
ord svarar vår ,tro ; på din starka 
arm vilar vårt hopp ; av dina väl
signade händer mottaga vi den över
naturliga näring, som Ifr�sti ,sakra_;_ 
ment har berett oss ; och i den stund, 
då oro och förvirring griper oss, 
vila vi  i frid vid ditt fadershjärta. 
'I'ron, tilliten, kärleken kräver intet 
offer av oss, ty du utövar Kri sti 
myndighet, och efter Kristi föredö.:. 
me visar du dig för oss, de ödmju
kaste bland dina ,söner, som den 
saktmodige och ödmjuke av hjärtat. 

Innan vi lämna den heliga staden, 
skola v i  bedja  elen helige Fadern 
att styrka vårt mod och i djupaste 
vördnad ,skola vi anmoda honom att 
giva oss sin heliga välsignels'e : 
"Helige Fader" - skola vi säga -
välsigna din trofasta ,svenska hjord, 
välsigna alla dem, som däruppe 
offra sig för Kyrkan, välsigna alla 
våra katolska familjer, välsigna alla 
dem, som här äro närvarande, och 
som alla bekräfta sin fasta föresats 
att förbliva dina trofasta barn och 
dina städ,se hängivna meclai·betare 

Kristi Kyrka." 

· t Johannes Erik. 
Biskop och Apostolisk vikarie . 
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CREDOS NY ÅRSBREV. 
Vid detta årsskifte kan Credo se 

tilLbaka på de första fem åren av sin 
tillvaro. Denna tid har varit . rik på 
glädjande händelser, på hänfört ar<bete 
och markerad framgång, men också 
på svårigheter, kamp, missräkningar. 
Vi befinna oss nu i en jäsningsticl för 
de religiöst vakna och intresserade 
grupperna av Sveriges befolkning. De 
katolska ideerna hava på åtskilliga håll 
•trängt igenom och blivit föremål för 
uppmärksamhet och intresse, ja, även 
för sympati och beundran. Blott för 
en fem, tio år sedan sysselsatte sig 
den offentliga diskussionen här i lan
det endast undantagsvis med elen ka
tolska frågan. Nu har elen ryckt i för
grunden och kan räknas till de ämnen, 
som oftast behandlas, och som det 
synes följ er elen stora allmänheten 
även med intresse de ständigt åter
kommande debatterna om Rom eller 
Witteniberg. 

Orsakerna till det nyvaknade intres
set för den gamla, under århundraden 
som död betraktade kaitolska Kyrkan 
i Sverige äro många och djupgående. 
Utan tvivel är denna rörelse en våg i 
en internationell tidsströmning. I 
alla länder decimeras nu de kulturella 
och religiösa mellangrupperna, medan 
de åskådningar som innehållla antin
ge11 ett konsekvent bejakande eller ett 
konsekvent förnekande av de högsta 
livsvärdena vinna allit flera anhängare. 
De klara färgerna äro för näryarande 
moderna i ideernas värld. Man' väl
jer antingen svart eller vitt och skyr 
det obestämbara grå och blandade. De 
mera klarseende hava tydiigen kunnat 

se, vart det konsekventa förnekandets 
lära för i praktiken. Med förskräc
kelse hava de vänt sina ögon bort från 
det religiösa och morariska kaos, som 
nu råder i de av helt eller half,t förne
kande påverkade kretsarna och söka i 
stället kraft, tröst och lärdom från 
det konsekventa bejakandets välordna
de rike, den genom alla tiders stormar 
orub�ligt kvarstående katolska Kyr
kan . 

Att denna rt:ic1sströtnning framträtt 
med särskild styrka i Sverige är in
galunda förvånande. Ty knappast i 
något annat land ha förstörelsens 
makter fått al'beta så ostört och oemot
sagt som här. Visserligen har poJii
tisk och ekonomisk konservatism aldrig 
saknat betydande förkämpar här i 
landet. Men vakna och intellektuellt 
högtstående försvarare av religiös och 
kulturell konservatism ha varit ytter
ligt sällsynta i det tjugonde århundra
dets Sverige. Statskyrkan som hade 
bort betrak<ta sig som ett värn och 
fäste mot nedrivningsmännen har för
summat denna ideella försvarsverk
samhet nästan helt och hållet och t. o. 
m. öppnat sina portar för den teolo
gis'ka förnekelsens och förstörelsens 
ledande män, som nu räknas bland de 
yppersta av hennes ledare. De pro
testantiska frikyrkorna hava visserli
gen mera bestämt tagit avstånd från 
den teologiska radikalismens· ruineran
de förkunnelse, men dels sakna de elen 
bestämdhet och elen konsekvens, som 
är nödvändig för att framgångsrikt 
bekämpa förnekelselärorna, dels stå 
de varken intellektuellt eller kulturellt 



på något högre plan. Sålunda har 
kulturradikalismens makter kunnat ar
beta utan minsta störning och redan 
lyckats, åstadkomma mycken förödel
se. Detta · har nu framkallat en rö
ret.se i motsatt riktning, s0111 synes 
vilja tillväxa i styrka. 

Men å andra sidan har också det 
kulturradikala matpartiet börja,t arbe
ta med förnvad iver. Det söker inter
nationefö stöd odh internationell an
�lutning, det söker imponera genom ett 
glansfullt yttre framträdande, det vill 
samla alla besläktade krafter till kamp 
mot det hotande Rom. Och det för
söker utfunclera -systematiska metoder 
för att motarbeta den katolska faran. 
Omfattande konferenser och mera för
troliga sammankomster anordnas för 
att överlägga om dessa aktueUa spörs
mål. Partiets språkrör inom pressen 
synes riktigt söka efter tillfällen att 
angripa den katolska Kyrkan. Till
dragelser i fj ärran länder och tider 
framdragas plötsligen utan någon an
nan begripbar anledning än den par
tisinnat polemiska. 

I denna omgivning är Credo stäMd 
som den religiösa och kulturella kon
servatismens, som det konsekventa 
bejakandets och uppbyggandets ende 
representant inom den svens,ka pres
sen. Nya uppgifter hava tillkommit 
sedan Credos program framlades i 
januari 1920. Vi måste nu försvara 
:7är från alla sidor angripna ställning, 
icke blott upplysa och förklara yå:ra 
sanningars innehåll. Credo måste nu 
uppträda som stridsman icke blott wm 
s�nin_gsm3:n. En särskild avdelning i 
var tidskrdt kommer detta år att öpp
nas för reflektioner och inkast med 
anledning av diskussionen för dagen. 
Emellertid skola vi låta oss angeläget 
vara att undvika elen ovärdiga ton och 
de talrika oegentligheter, som tyvärr 
ännu utmärka e[J. icke obetydlig del av 
v�ra mots•!åndares diskussionsinlägg. 
Vi frestas icke att efterlikna deras ex
empel, utan skola vi i stäHet söka all 
vår styrka i sakskäl och sanningsen
lighet. 

Men de stora frågorna för dagen 
kunna omöjligen uttömmande ibehand
las i några små repliker och reflektio-
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ner med anknytning till den allmänna 
pressdiskussionen. De måste utförligt 
och ingående behandlas i större sam
manhang. Credo hoppas också att un
der detta år kunna bjuda den intresse
rade läsekretsen på. åtskilliga speci,!1-
artiklar över de ämnen, som fängsla 
det teologiska intresset just nu. Sär
skilt ville vi behandla den katolska 
Kyrkans .  konstitution, hennes . förhål
lande till protestantismen, till staten, 
till friheten, tiH kristenhetens enhets
strävanden o. s. v. Härigenom .få vi 
också tillfälle till ett grundligt besva
rande a'V de huvudfrågor, som oupp
hörligen framställas mot .oss i den of
fentliga diskussionen. 

Ingenting står stilla allraminst i vår 
rörliga tid. Varj e livskraftig pJianta 
växer och utvecklar sig år efter år. 
Också Credo följer denna fag. Pla
ner ära uppe att snart låta vår tid
skrift utkomma två gånger i månaden. 
Sålunda få vå1ra katoliker oftare mot
taga den hälsning i Kyrkans ande som 
Credo vin vara, uppmuntrande, upp
livande och tröstande. Därigenom 
kunna vi också utgiva små katolska 
häften, som genom sin prisbillighet 
kunna vinna större spridning i våra 
församlingar än våra mera omfångs
rika huvudnummer. 

Trots denna event., ingalunda obe
tydliga utvidgning kommer C1·eclospre
numerationspris att bliva oförändrat. 
Vi våga hoppas, att läsekretsen förstår 
att uppskatta detta och genom frivilli
ga gåvor och insamlingar söka upp
hjälpa och stödja sin tidnings ganska 
bekymmersamma ekonomi. Visserli
gen har Credo åtskilliga trofasta vän
ner, som icke tröttna att år efter år 
bistå tidningen med sina bidrag. Men 
mycket skulle vinnas, om våra vän
ner mera allnzä.nt behjärtade våra be
hov, erinrande sig att vi utan nödvän
diga penningemedel ingenting kunna 
uträtta. Credos framtid beror icke 
minst på Credos läs

0

ekrets och gyn
nare. 

1Med hopp om att detta alltmera 
s,kall begrundas och 1beh järtas önska vi 
dem alla vid detta nya vägskäl på Cre
dos vandring 

ett gott nytt år. 
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SVENSK KYRKOKRÖNIKA 1924. 

"Jag välsignar framtiden." Så 
hälsade vår Biskop Sveriges katoliker 
vid ingången till 1924. Det var he
lig hänförelse och om klarsynthet vitt
nande praktiska riktlinjer, som mötte 
oss i denna biskopliga nyårsönskan. 
"Måtte år 1924 bliva ett lyckans, 
framåtskridandets, nådens år för oss 
alla !"  - så bad hans rika och varma 
herdehjärta. Året har svunnit hän, 
och vi kunna nu i tanken överblicka 
vad det ga·v och vad det tog, vad som 
gick i uppfyllelse och va:d som blev 
till besvikelse. Med taoksamhet till 
Gud kunna vi betyga : det blev ett 
lyckans, framåtskridandets och nå
cfens år för vår ·Kyrka, det gav mera 
än vi förväntat och det bar Dckså in
om sig rika löften om kommande 
frukter. 

Sveriges - och hela Skandinaviens 
- under högtidliga former företagna 
invigning till Jesu heliga hjärta den 
22 juni blev årets stora kyrkliga hän
delse. På det kraftigaste sätt pekade 
denna storslagna invigning hän på det, 
som är medelpunkten för vår tro samt 
visade på ett lika gripande som prak
tiskt sätt i vilket förhållande vi böra 
stå till vår gudomlige Frälsare och vad 
lärjungeskapet hos den eukaristiske 
Kristus förpliktar oss till. Beslut om 
denna invigning hade fattats vid bis
kopskonferensen i Köpenhamn i fe
bruari månad, och till evig årn<innelse 
av denna högtidlighet kunna präster 
och lekmän i de skandinaviska vikaria
ten hädanefter på torsdagen efter 
Kristi lekamens fest bedja det sköna 
officiet ur "Jesu euka:ristiska hjärta" 
för mässa och tideböner. Minnesfes
ten med anledning av Ärkebiskop 
Bitters femtioåriga prästerliga verk
samhet den 1 augusti blev även den en 
remarkalbel kyrklig tilldragelse. Vid 
den högtidliga pontifikalmässan offi
cierade den högt vördade jubilaren 
själv, vars kärlek till och förståelse 
för vårt land och folk alttid varit lika 
gripande som trovärdigt äkta. Den i 
påfallande hjärtliga ordalag hållna 

. lyckönskningsskrivelsen från Hans 
Helighet Påven och vår Biskops fest-

predikan med dess varma, oförbehåll
samma erkännande av vad Ärkebiskop 
Bitter betytt för Sveriges katolska 
Kyrka inåt och utåt blevo båda till' ett 
högstämt äreminne över den grånade 
prelatens nu avslutade offergärning 
här uppe i Norden. 

Vår Biskops fasteherdabrev för år 
1924 - en skrift värd att ofta läsa, 
begrunda och hämta tröst ufacv - vaT 
en flammande appell till svenska ka
tolska män och kvinnor att i övertygel
se och handling som helhjärtade 
kristna visa sig som levande lemmar 
på! K yrka:ns lekamen. Det var i detta 
sammanhang vår Biskop bebådade 
tvenne viktiga nyheter i vårt försam
lings,liv : folkvalda kyrkoråd och för
slag om införande av ,..1$:yrkoskatt. Med 
tanke på de betydelsefulla och ofta 
för en lång framtid djupt ingripande 
uppgifter, som det tillkommer våra 
kyrkoråd att lösa,, vittnar det om en 
hög uppskattning av våra församlings
medlemmars omdömesförmåga och 
mogenhet att överlämna tiHsättandet 
�v dessa krävande poster åt något så 
irrart:ionellt fluktuerande 150111 en all
män valmanskår. Den stora tillit vår 
Bi1skop sålunda från första början 
satte till våra församlingar 1nöttes med 
en starkt betonad ansvarskänsla från 
de väljandes sida, och vi kunna glädja 
oss över att som förvaltare av vår K yr
kas ekonomi hava både högtförtj änta 
och förtroendevärda män, som visat 
sig påtagligt angelägna om att upp
rätthålla en intim kontakt med dem, 
de äro satta att representera. Den 
berecllvillighet att påtaga sig personli
ga offer, som kom till synes i den ore
serverade anslutningen till förslaget 
om införande av katO'lsk kyrkoskatt, 
vittna:r gott om den katolska allmän
andan i våra försainlinga,r. Det blev 
en av de nyvalda kyrkorådern,, första 
uppgifter att fatta beslut i denna frå
ga:, och det är att hoppa:s, att de prak
tiska resultat, detta beslut må leda till, 
skola visa sig motsvara de stora för-
1hoppningar, som satts till denna fonn 
'av gemensamt bispringande i vår Kyr
kas svåra ekonomi1Ska läge här i Ian-



det, där så många trängande behov 
finnas att tillgodose. 

60 år hava förflutit, sedan de första 
Elisabethsystrarna började sin högt 
uppskattade kärleksverksamhet i vårt 
land. Deras ordens underbara öden 
vittna stairlct om hur Guds· välsignelse 
städse följ t dem i deras i kärlek, öd
mjukhet och fattigdom utförda värv. 
Genom mottagna gåvor och under 
många år mödosamt hopsparade medel 
har det nu lyckats Elisa:bet11systrarna 
i Stockholm att inrätta ett modernt 
sjuk- och vilohem. Den 6 oktober 
kunde den högtidliga invigningen av 
detta hem äga rum, som på samma 
gång det uppfyller alla nutida hygie
niska fordringar bjuder på i bästa me
ning rogivande hemtrevnad. Denna 
Elisa!bethsystrarnas nya insats beteck
nar en framgång för elen svenska 
missionen i dess helhet och ger oss an
ledning att tro, att den ticl icke kan 
vara långt borta, då vi få se våra Eli
sabethqystrar verka inom ett tidsen
l igt inrättat lasarett till lidande med
människors gågn. 

Vår katolska litteratur på svenskt 
språk är av synnerligen blygsam om
fattning. En del smärre broschyrer, 
avhandlande speciella kyrkliga pro
blem, hava väl under årens lopp fram
kommit, men moderna, systematiska 
och allvarliga framställningar över 
vad Kyrkan varit och är i lära och liv 
hava vi hittills ej haft tillgång till på 
vårt språk. Vi hava ej haft någon 
mot,s.vaTighet till elen skatt, som Dan
mark ägt i Pater L. Giinthers bear
betning av professor Gerhard Rau
schens "1.Järobok i den kartolska reli
gionen" och som varit av så stor be
tydelse för våra danska tros fränder. 
Behovet av en föränd·ring härutinnan 
har på senaste tiden känts med inten
siv styrka. Det är de stora böckerna 
vi nu behöva, ej de små broschyrerna. 
Tidsläget kräver ·d�t. Det var därför 
med glädje och tacksamhet vi under det 
gångna året hälsade tillkomstei1 a,v 
'1Kyrkans Historia. En läro- och lä
sebok", utgiven av Birgitta föreningen. 
Det var boken frn111för · andra vi be
hövde; och den har visat sig på ett ut
märkt sätt fylla sin uppgift. De kva-
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lifikationer för kyrkligt litterär verk
samhet, dess huvudredaktör lagt i da
gen, ge oss anledning att tro, att ge
nom hans insatser de utförliga dogma
tiska och apologetiska arbeten, vi så 
väl behöva, snart skola bliva oss giv
na. Under årets lopp utkom en annan 
bok, som i vissa tidningar sattes i sam
band med nyvaknad katolsk expansi
onslusta i Sverige - "Det skånska 
problemet" av Pastor B. D. Assars
son. Dess utgivande på Credos För
lag gav den i somligas ögon sken av 
att vara ett uttryck för specietlt ka
tolsk tankegång, vilket ingalunda var 
fallet. Härmed är allt sagt, som från 
katolsk ståndpunkt kan sägas om denna 
problemskrift. 

Under de senaste åren har behovet 
att få förbindelse med den stora ka
tolska kulturvärlden f örnummits med 
stigande styrka. Vi hava känt vår 
isolering som något onormalt ooh tryc
kande. Tanken på att vi tillhöra en 
väl'ldskyrka har kommit oss att längta 
efter kontakt med trosfränder i län
der, som äga större andliga och materi
ella resurser än vi. Under 1924 hade 
vi tillfredsställelsen att till vårt land 
kunna kalla den danske j esuiterpatern 
A. Memzinger och den schweizi,ska do-
1ninikanerpatern B. Allo, båda fram
stå:ende vetlenskapsmän, som föredrags
'hål1'are, varjämte pater U. Sialm från 
Danmark på våren ledde andliga öv
ningar här enligt S :t Ignatii regel. Det 
är icke blott dessa högt uppskattade 
gästers förkunnelse ex cathecl'ra vi be� 
vara i glad hågkomst utan även de im� 
pulser och livgivande synpunkter, vi 
mottogo under den personliga samva
ron i11ed dem. Deras strävan, att 
komma i nära korrta'kt med svenska 
trosfräncler möttes m'r för;tåelse· och 
tacksamhet. 

Katolikerna i Forsa i Norrland hava 
under året fått en egen präst, i Os
karström i Halland har på en synner
ligen naturskön plats grunden lagts. 
till ett stilfullt katolskt kapell oth i 
Uppsala · hava regelbundna m_ånatliga 
katolska gudstjänster börjat hål.las. 
Vå:rt arbete skrider framåt och arbets
uppgifterna ökas. Situationen nu krä
ver alla katotska lekmäns aktiva 1ned-



verkan under vår Biskops och våra 
prästers insiktsfulla ledning för att 
vidmakthålla och trygga de resultat, 
som redan vunnits, och för att frej
digt kunna nröta den nya tidens krav. 
Kontalcten mellan alla våra katolska 
församlingar och våra över hela lan
det spridda trosfränder bör göras in
timare. En katolikdag, anordnad i 
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överensstämmelse med våra små för
hållanden, skulle icke bliva utan bety
delse. Genom gemensamma guds
tJanster, genom tändande föredrag, 
genom dryftande av aktuella frågor 
och otvungen person1ig samvaro 
skulle den andliga livaktigheten säker
ligen stegras och en samfälld svensk 
katolsk a:ktion kunna bliva verklig1het. 

E cl V i 11 s' a n cl q V i S t. 

D E N  KATOLS KA KYRKAN I FINLA N D. 

"Några ord om den katolska Kyr
kan i Finland kunde glädja Credos lä
sekrets", så ungefär lyder den vänliga 
anmodan jag mottagit till ett bidrag 
för Credos januarinummer 1925. Den 
katolska Kyrkan i Finland -- finns det 
mycket att säga om detta ä1m1e ? Nej . 
Den är ytterst obetydlig och arbetar i 
all stillhet, men dock viH den göra sig 
känd som den förtjänar. Därtill ta,:
vas emellertid en annan belysning av 
hithörande frågor än den som man är 
van vid här i landet. Ty det som Bis
kop Bitters Inlaga tiH Skolöverstyrel
sen i Sverige framhåller l:iefr:äffande 
orilctiga påståenden oni katolsk lära 
oc'h praxis i vid svenska statsskolor 
använda historiska läroböcker har sin 
fulla motsvarighet även i Finland. Ej 
blott i skolböcker, utan också i rom\<l
ner och filmer är det mest fantastiska 
det som man oftast framhäver och 
ibland också lättast tror om katolska 
Kyrkan. Det slår an på den stora all
mänheten. En kato'liik vet naturligtvis 
vad han har att tänka om allt detta, 
men en utomståe11de, som icke har till
gång till andra källor än dessa roman
tiska ovederhäftigheter, tror lätt att de 
giva en uttömmande bild av katolska 
Kyrkan. 

Lyckligtvis finnas emellertid också 
andra som nied klarare blick se tiH
baka på medeltiden ooh vår Kyrkas 
verksamhet här i landet. Därom vitt� 
nar bland annat "Va1liis Gratia!", ett 

legendspel i åtta tablåer av Arnos An
derson, som 1923-24 flera gånger 
uppförts i1 Helsingfors och Åbo. I 
styckets inledning förklaras öppet : 
"Vams Gratia! är avsedd att giva 
åskådaren en så vitt möjligt verklig
hetstrogen föreställning om det andli
ga livet under medeltiden, samt att 
framkalla ett intryck av den rika skön
het i musikaliskt och poetiskt avseen
de, som kännetecknade de gamla kyr
ko- och klostersångerna. En väsent
lig del av dialogen i dessa tablåer är 
hänitad från Heliga Birgittas ordens
tegler . och uppenbarelser". 

Naturligtvis äro icke alla ense om 
att instämma i dylika erkännanden och 
sympatiuttalanden. "Allenasaliggö
rande", "Envåtd'smakt" o. s. v. äro ju 
förskräckliga termer och ting i vår 
frihertsälskande tid, och de användas 
alltjämt för att känneteckna katolicis
n11en. Många förstå icke eller vilja 
icke förstå, och för andra med "stor" 
bibelkunskap är Vår Herre Jesus 
Kristus icke ens längre den kloke, för
ståndige mannen, som väckte beund
ran och förvåning i synagogan : "Var
ifrån har denne sådan visdom ?" 
(Matt. 1 3,54) Om Kristus kom för 
att fara sanningen, visa vägen, förläna 
livet, så ä,: det icke längre detsamma 
vilken väg man följer, vilken del av 
sanningen man tillägnar sig ur Bibeln,: 
på vilket sätt man · förvärvar sig det 
övernaturliga, . eviga livet. Det är en 



känd sak hur starkt katolska Kyrkan 
betonar detta, härav förklaras teolo
giskt liberalas ständigt upprepade ta'1 
om "ka:tolska faran", "katolsk propa
ganda", "samvetstvång" m. m. Faran 
som också vissa t idningar understun
dom framhålla är dock icke större än 
andra vi1'ja göra den till. Propaganda 
(iver för den goda 
saken) i ordets rät
ta - icke i dess p0-
pulära . mening 
b.orde bedrivas 1 

stor utsträckning, 
5å att var och en 
skulle få tillfälle 
att se var den stör
sta friheten och 
djupaste självstän
digheten är tillfin
nandes. Vad san
ningen beträffar be
hövs det mycken 
profiaganda, en pro
paganda som aldrig 
kan bliva för inten
siv. Aldrig har jag 
hört någon katolik 
tala om katolskt 
samvetstvång. 

... 
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ring för barn och ungdom. Före
ningslivet står sig. Enighet ooh en
dräkt, som i stort sett härska i vår ka
tolska värld utgöra j u  den bästa ut
gångspunkten och det säkraste hoppet 
för framti'clen. En finsk katolsk tid
skrift, "Uskon sanoma", utkommer 
från och med januari 1925. Skada att 

dess innehåll blott 
är hebreiska för 
våra grannar i väs
ter. Annars skulle 
de säkert intre:ssera 
sig för elen, liksom 
våra katoliker i 
Finland med intres
se omfatta Credo. 
Vår nya tidskrift 
har en viktig upp

i gift. Upplysa vill 
:len. 

Likväl måste här 
mer än på något 
annat område väl
signelsen komma 
från ovan. Förden
skull har Hans 

.Högvör'clighet Bi
skopen även upp
rättat Bönens Apo
stolat i anslutning 
till detta stora bö
neförhund över he
la världen, som räk
nar över 20 millio
ner medlemmar. 

Det är en själv
klar sak, att vi äro 
ivriga att bringa 
detta till allmänhe
tens kännedom, 
men jordmånen är 
här mycket växlan- Sankt Henriks kyrka i Helsingfo1·s. Allt fortfarande sö-
de. Liksom land 
och vatten, berg och klippor, sand och 
lera, stengrund och stormflocl växla i 
elen finska naturen, så är också på 
vårt andliga arbetsområde rik om
växling. Flera gånger ha:r man här 
sökt · så sanningens ord, sådden har 
också vuxit upp men sedan har elen 
delvis förstörts, och såningsmännens 
spår ha bortsopats. Ännu är det ka
tolska arbetet i sin begynnelse här i 
landet. 

Sedan Finland erhållit kyrklig 
självständighet ooh egen Biskop, hava 
nya försök gjorts för att väcka allt till 
nytt liv. Katolska systrar hava åter 
kommit tiU landet och arbeta nu med 
stor taktfullhet och ädelmodig uppoff-

ker Biskopen vin
na bedjande och offrande själar 
ute i elen katolska världen, som 
vända sig till skördens Herre, på det 
att han må förläna växten. Härav 
förväntar Hans Högvördighet sär
skild nåd och välsigneJse för att över
vinna alla svårigheter - ty de äro 
många. 

"Rom betalar'', säger man här rätt 
ofta ; många tro fullt och fast, att vi 
förfoga över lika stora kapital som 
Amerikas metodister. Mgr Fallize har 
som bekant vid ett tiH'fälle klargjort, 
hur det i sj älva verket förhåller sig 
med denna sak för Norges vidkom
mande. Ocbå vår överherde skullP, 
kunna berätta åtskilligt om sina pen-



ningtillgångar, tvungen som han är 
att anskaffa allt för sina prästers un
derhåll utan minsta 1:iidrag från sta
ten. 

Men också andra svårigil1eter måste 
vi här kämpa emot. 

Uppfostran i våra katolska hem blir 
ofta bristfälrig, då barnen dragas åt 
olika religiösa håi'l. Gudstj änstbesö
ken hindras ofta av sport, förströelser 
och utflykter på olärn:pliga tider. Här
igenom stanna också de krafter i väx
ten, som kunde utveckla sig ur ett trä
get · och regelbundet församlingsliv. 
Xnnu svå:rare blir det för våra dias,po
r·akatoliker i det vidsträckta Finland, 
som endast sälitan ära i tillfälle att 
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höra Guds ord och styrka sig ined 
Kyrkans nådemedel. 

Med tillförsikt blicka vi likväl in i 
framtiden. Finland har visat sin goda 
vilja och börjat införa en verklig re
ligionsfrihetslag. Men liksom i fruk-, 
tan för alltför stor frihet har mati 
skyndat sig att bifoga en inskränkan
de verkställighetsförordning. Fin
land har tvenne väl avlönade statskyr
kor, elen evangelisk-lutherska och de1r 
schismatiska (ryska) kyrkan . .  Nfr 
det nu så välvilligt behandlar dessa 
båda självständiggjorcla döttrar; ha vi 
anledning att hoppas, att det i läng
den ej skall kunna handla styvmo
derligt mot moderkyrkan. 

J o h. Y a n G i j s e l .  
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NYT AARSBREV FRA DANMARK. 
Det svundne Aar 1924 har, saavidt 

man kan skönne, v;erit et roligt 
Vrekstaaar for den katolske Kirke i 
Danmark. 

To store J\1Iöder har markeret det 
og maa vist hetragtes som de mest be
tydnings fulcle af dets Begivenheder : 
Bispemödet i Köbe11havn cl. 20 Fe-

Den frelles Pilegrimsfrerd til Rom, 
som forberedes, og ,som skal fincle 
Stec1 i Maj 1925 peger i samme Ret
ning. 

Aaret, cler svanclt, har bragt ikke 
saa faa Forandringer i Prcesteembe
dernes Besrettelse inclenfor Vikariatet. 

Som rimeligt er, skal her först og 

S :t. Norberts Kirke i Vejle. 

bruar og Prrestmöclet i Orclrup cl. 4 
-S September. 

Til det förste af clisse Möcler sam
ledes den svenske, norske og finske 
Biskop og den islanclske Prcefekt hos 
den danske Biskop. Til det an<let 
samlecle vor Biskop 46 af sine Prcester 
om si,g. 

Bispemödet varsler om Samfölel
se og Samvirke mellem Nordens Ka
tolikker, og et yderligere Pant herpaa 
blev elen Incl'vielse af de fem nordiske 
Lande til Jesu allerheHigste H j erte, 
som Biskopperne foretog paa Sönda
gen i Kristi Legemsfests Oktav, og 
_som samtidigt fandt Genklang i enhver 
Sognekirke. 

fremrnest ncevnes de to frernragende 
Prrester, som Gud selv har kaldet -
ikke til ,et nyt Embede men hjem til 
sig selv, til Hvilen og Lönnen for 
lang og tro Tjeneste. 

Det var i Februar, at Vikariatets 
höjt hedagecle Provikar, Monsignore 
Anton N euvel, döde. 

Han var en Patriarkskikkelse, cler 
fyldte sin Plats - ogsaa aandeligt. 
Hvad han har uclrettet paa Nörrebro 
i de fyrretyve Aar, han har vceret 
Prrest ved Set. Josefs Hospital, det 
kunde der fortrelles meget om ; bl. a. er 
det ved hans utra:ttelige Anstrengel
ser, at N örrebro har faaet sin egen 
Sognekirke, Sakramentskirken, bygget 



for Bidrag indsamlede i Danmark og Holland - hvem har ikke hört 0111 Pastor Neuvels Femöresindsam'ling ! Pastorens Landsmand, den bekendte Jan Stuyt, var Kirkens Arkitekt, og Mindet om elen danske Martyrhelgen, Frane.iska:neren Set. Vi11ads, er knyttet til den - ha11 der led Döden i Pastor Neuvels Fieclreland ( 1 572) . For Monsignore N euvel var Hollcencler -,iistnok elen förs.te af elen Skare opofrende hollanclske Prrester, som har forlaclt deres Hjemlancl for at tag� en · Livsgerning op her i Danma1°k. Aandsfrisk og rörig fardedes elen : gamle Monsignore i sin Gerning, til en kort Sygclom afsluttecle hans Liv. Nu i Efteraaret döde Pater Joseph . Droste S.  J. Der var vist ingen, der sörgecle over , hans Död _:_ alle, der kendte ham og :havde staaet ham ncer, havde taget Sor' gen paa Forskucl ; Döden kom som en · Befrielse for dem som for ham selv efter de lange, kvalfulc!e Sygdomsaar. Pater . Droste var i mange Aar Set. Andreas-Kollegiets Rektor, og med sine store Evner baade som Skolemancl og Administrator bragte han det ind i ei1 frodig Blomstringsperiode. Saa kom Ulykken. Hvad <ler egentlig hidförte den, er <ler vist faa, <ler ved Rede paa, men Resultatet var det, at Kollegiet lu15kede. I sin Mindetale ved Pater Drostes Begravelse, sagde Pater Giinther : "Den 5 Juli 1920 sluttede Pater Droste Kostskolens Dagbok med de Ord : "I Dag holcles Set. Andreas Kollegiets Ligbegcengelse - dies 
anwra valde - ( en saare bitter Dag) . Det var dog ikke blot den Dag, <ler var bitter for barn ; hele Resten af sit Li,v fik han ikke elen be<lske smag af Munden. Hans Livsverks Undergang un<lergravecle hans eget Helbred. Der gik et Aar, saa kom den store Sygdom. Og de to sidste Aar var en pinef.uld Vandring mod Graven. Hans Vcerk var ikke elen eneste Bygning, <ler faldt sammen. Den ranke Bygherre fulgte efter og sank selrv ynkelig i Grus. Vi ser en Mand for os, med hvem Gud lader det ske, at Skuffelsernes 

i4 

Malurt heldes i hans Bceger, og at hans Sjel bogstaveligt bedröves incltil Döden. Saadant er sket mange Gange för og vi! ogsaa ske herefter, men det at se det for sine Öjne er lcererigere end at faa det fortalt. Vi har set Paiter Droste följe sit Vcerk i Graven . Det er dette, cler nu er sket. Uvilkaarligt blotter og böjer man sit Hoved for et Menirnske, der hjemsöges af saa tunge Lidelser, og som bcerer dem med Fatning, med fuldkommen Hen'givelse i elen Allerhöjestes Vi,lje, ja endog med Tak : Herren gav, Herren tog, Herrens, N avn vcere· lovet. Og man tcenker paa sig selv og siger tilir sig selv : »Om noget lignende ogsaa skulcle times dig, saa vil du tage irn:od det paa samme Vis. Hvis vi, der nu er ber til Stecle, tager den Lrere og det Forscet med os hj em herfra, saa har vi ikke vceret ber forgceves." Monsignore N euvels Eftermand som Prcest ved Set. Josefs Hospital og som Provikar blev Pastor Helmke - velkendt her i Landet, hvor han fra 1887 til 1905 har virket dels i Ranclers, dels i Kolcling. Af Sogneprcesterne i Provinsen er cler sket Forflyttdse, saalecles at Pastor Frederiksen nu er i Freclericia, Pastor Sohreiber i Horsens, Pastor Fiedler i Sönderborg, Pastor Ravelli i Si'lkeborg. De to nyoprettede Sogne, Rudköbing og Assens har faaet henholdsvis Pastor Sehindler og Pastor Rijekevorsel til Sogneprrester. Selvfölgelig er cler ogsaa sket en Del Forflyttelser blanclt Ordem;prcesterne, men det er ikke saa bemcerkelsesvcerdigt, <la det finder Sted saa tidt. En Ting, som derimod nok er vcerd at fagige iMcerke til er, at Franeisd<anernes Miission paa Lolland-Falster er bleven ophöjet til et scerskilt Kustodi. Det skete ganske vist allerede i 1923, men först lidt efter lidt er man bleven sig bevidst, hvilken betydende Begivenhed det er, idet en af de gamle Ordrier, som för "Reformationen'' havcle sin Provincia Dacim, nu atter begynder at slaa sine Röclder i den · danske Jord. Det nye Kustocli brerer N avnet Custodia Dan..fm St:i Villadi, 
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opkaldt efter den ovanfor nrente Martyr af Gorku Set. Villads. Lolland�Falister er det Sted i Provinserne, hvor der er flest Katolikker : ca. 900 danske og ca. 3,000 Polakker. Man kan uden at tage meget fej l  regne, · at ¼ .  af de katolske Börn, som aa:rligt födes i Danmark, bliver födt paa Lolland-Falster. Oftest er den ene af Forreldrene Pola!k, eller de er det \begge, men Börnene er danske og bliver ber i, L:andet. Der paakrreves et stort Arbejde for at skaffe d,is1se Börn en katolsk Opdragelse. Et af de vresentlig,ste Led i dette Arbejd'e er Kommunikanthjemmet, hvor hvert Barn ,tilbringer 3 'Maaneder som Forberedelse til den 
1 :ste hellige Kommunion. For de voksne Piger er Set. Frans's Tredie Orden et af de bedste Vrernemidler. Jeg har personligt Gang paa Gang haf,t Lej lighed til at konstatere den Forskd, <ler er paa de unge Polakpiger, s0111· er Medlemmer af III Orden, og dem, <ler ikke er det. Der er nu 1 30 Medlemmer, og det, som Prresterne indskrerper dem som deres scerlige Formaal, er, at . de ska'1 give et god<t Eksempel · - först til andre Katolikker og <lermest til Protestanterne, som de bor og lever ibland<t. 

Ligesom i Middelalderen saaledes viser det sig ogsaa nu, at Set. Frans's Sönner falcler godt i Tiraad med den j revne danske Befolkning, og de seks Patres paa LoJ.land-Falster elsker de-res Gerning. Det er de 5tore Sukkerfabrikker i 1VIaribo, Nakskov, Nyiköping og Hole-1Jy, som har draget den allerede femogtyveaarige Polakindvandring hertil. Polakkerne er et Trrek i det lollancl-falsterske Folkeliv i denne Periocle. Dette 1bar indgivet Direktören for Maribo Museum den Tanke at opirette en srerlig Afdelning for "Polak-'Minder" paa 1Museet, og han ha:r anmodet Pater Kles5ens, Kustodiets Forlstander, om at vrere ham lbehjrelpelig den.ned. Sandsynligvis om et Aarstid vil denne nye Afdeling vrere farclig og vi! da give et fyldigt Indtryk af Polaikkernes Kultur, hvorun-

<ler cleres Religion maa ,siges at have en meget fremtrredencle Flads. En anden af de her i Landet vfrkencle Ordner, nemlig Redemptoristerne, fejrede i Aar 25-aars Jubiheum for sin Indtrreclen i elen danske Mission. Odense, Sundby og Nrestved er deres Virkefelter ; men desuden har Redemptoriisterne skrenket os danske en flittig og grundig Videnskabsmand, Pater Steidl, for Tiden Sogneprrest · i  Nresrt:ved. Indevrerende Aar har bragt os den fjerde af hans interessante Böger om 'l\1ariadyrkelsen i Middelalcleren. :j3ögernes rige I11ustrationsstof gör os. b�kendt med meget af den danske Middelalclers Kirkekunsrt:. Af större kirkelige Funktioner i 
1924 maa fram'hceves Prrestevielsen i 

I Set. Ansgars Kirke - den förnte . Prrestevielse her i Landet siden "Reformationen" - samt Konsekrationen af den nye, smukke Kirke i Vejle. Desuden · er · <ler bleven indviet nye, s,tilfulcle Kapeller i Rönne og Esbjerg. Disse KapeHers indre Udismykning er udfört af vore katolske Kumstnere Windfeldi-Schmidt og Skikkild, sidstnrevnt assisteret af sine flinke Hjrelpere Axel Theilmann og Birgitte West. Det unge katolske Danmark synes at have en voksende Andagt til Set. Knud Hertug. De to Fester til hans JEre ('Martyrdagen d. 7 :de Januar og Skrinlreggelsen i Juni) fejredes i Aar med större Festivitas end i de tidligere Aar. Den förste af Fesrt:erne höjtideligholdtes ved en Gudstj eneste i den incltil Trrengsel . fyldte Jesu Hjerte Kirke i Köbenha%. Mange andertedestroende, srerligt musikintresserede, var tilstede, da det havde rygtet sig, at de gamle liiturgiske Sange til Knucl Lavards JEre vilde blive sungne. Under Mesteren Pater Menzingers Ledelse udförte Koret disse Sange. saa ,;mukt, at det virkelig ,blev noget af,  hvad man kalder "en 1Musikbegivenhed". Hans Naad� Biskop Brems overvrerede Gudstjenesten, <ler slutterle med . Bönnen om Nordens Genf orening i Troen og med den sakramentale V eleignelse. Derefter samledes saa mange, som 



Set. Knucls Festsal knncle rumme, til 
et kort Foredrag af Pastor Bernh. 
J ensen, i hvilket han, gaaende ud fra 
Ordene paa Haraldstecl-Korset "Surswm Corda", pegede paa Knucl La
varcls· Betyclning som ForbiUecle og 
V:.ernehelgien for os nulevencle danske 
Katolikker. 

Aftenen sluttede med et Festspil om 
Helgienen, forfattet af DHrr. H�f
ström og Rönnow og spillet af Set. 
Knuds Skoles Elever . 

V ed 'Miclsornmersticl fancl t saa elen 
aar lige V a:Ifarb til Martyrkapellets 
Ruiner Stecl. 

Her fre111förtes af unge katolske 
M:.end det midclelalclerlige Martyr
spil "Legen om Sankt Knud Hertug", 
af gribencle Virkning baade ved Sce
neriets Aktualitet - en aa:ben Plet i 
selve elen Skov, hvortil Mindet om 
Mordet er knyttet - og ved "Leger
nes" fromme Spil. 

Ogsaa vid denne Lej lighecl g;l:.eclecle 
Mons,ignore Brems sine Katolikker ved 
�in N ;:erv:.erelse, og svenske Pilgrimrne 
knyttecle Broderskabsbaandet med os 
fastere ved deres Deltagelse i Valfar
ten. 

Broderfölelsen med Alverclens Ka
tolikker fik vi kraftigt opflammet -
scerlig for de yngste unges Vedkorn
mende - da den interna,tionale Speja 
cler-Jamlboree afholdtes i Dyrehavert 
ved Köpe111havn i August Maanecl. 

Denne kortfattecle Oversigt om. det 
svundne Aars katolske Liv i Danmark 
kan ikke afsluttes uclen at notere den 
Holclning, som vore i Troen fraskilte 
Brödre incltager overfor os. 

Liges01n elen katolske Gej stl'ighecl 
har ogsaa den luther-ske holclt to . store 
Möcler : Prrestemöclet i elen gamle 
JErkebispestacl Lund, hvor 800 skandi
naviske Prcester möcltes, og Bispemö
det paa Vedbygaarcl (Sjellancl) , med 
Festgudstjeneste i Roskilde Domkir
ke. Her var 26 Bisper .fra de ·nor
diske Lancle samlede; 

Ved denne Guclstjeneste talte· Bis� 
kop Fonnesbech-'\1/ulff om, at bevare Aa11dens Enhed -i Fredens Baand -
''!bevare elen med Overvindelse af det, 
sOllJ: vid hinclre elen : at vi 6:.etter vor 
inclivicluel'le Ejenclornmelighecl over 
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elen f;:elles Enhecl. V or individuelle 
Ejencl'ommelighecl skal vi uclvikle, for 
elen er givet os af Gud. Jo inclerligere 
et 'Menneske eller et Folk lever sit 
Liv, jo mere s:.erpr:.eget bliver den in
dividuelle Ej  enclommelighecl. Det 
gale er, hvis man s:.etter sin inclividu
ell'e · Ej endomrnelighecl höj ere end det; 
det er givet os af Gtid ,som det f:.elles.'t 

Det maa v:.ere vor inclerligste Bön 
for Piiotestaiiterne, at de maa naa til at 
gennemföre clenne Teori ogsaa over
for elen ka:tollske Kirke - til stör-st 
Gavn for dem selv. For cleri ligger 
jo neto,p ideres Ulykke, at de itnere og 
mere uclformer det, som Dornprovst 
Martensen-Larsen priser i sin Pr:.ecli
ken ved Pr:.estemöclet i Lund : den evaugeli'sl?e Kr-istendon1s Egenart. 
("Kirke og Folk" H:.eftr I og 2 .)  

Domprovsten forsöger her at finde 
en anden "Egenart" encl det evig garnile 
og evi,g unge : Protesten imod Katoli
ci'smen ; men det lykkes· ham ikke -
hele Pnedikenen er genne1usyret af 
denne Protest, belyst med de s:.eclvan� 
l'ige vrange Opfattelser og miisvisende 
Citater - som naar Dagbogsopteg
nelser af Joh. Jörgensen fra för hans 
Konversions Fulclbyrclelse rives ucl af 
cleres Sammenh:.eng i "Mit Liv6• Le
gencle" og citeres som Vidnesbyrcl fra 
en fulcltuclviklet Ka,tolik. 
. Der er noget ttencllig tragikomisk  i 
:Domprovstens Paasta·11c1 om, "at evan-

' gelisk Kristendom i religionshistorisk 
Henseencle repn:esenterer saa höjt et 
Trin, at ikke alle er moclne derti,l". 
Denne "Modenhed" s�r vi Dag for 
Dag före · de lutherske Pr:.ester her i 
Landet l:.engei:e ucl, i Tvivl og Strid 
om . selve Kristenclommens Grundbe
greber. . Det vil vist falcle dem s•v:.ert 
at efterkomme elen socialisti,ske Kir
keministers . Forlangende 0111 at blive 
eni,ge om en f:.eHes Bekenclelse af de
res Tro - elen gamle apostoliske Tros
bekenclelse er aclskillige af dem blevne 
for. "modne" til. 

Den danske Folkekirke trues mere 
og rnere · med Oplösning - clesv:.erre 
� for det vil betycle det samme som, 
at Folket i Hunclrecltusinclvis vil gaa 
tabt for Kristus. Folket er nemlig 
som Helhed, i det minclste ucle om-



kring i Provinsen, mere troende end 
cleres Pnester ; de har gennemgaaende 
bevaret Troen paa Kristus som Guds 
Sön. · Men slaas Folkekirken i Styk
ker, vil et almindeligt Fra:fald fra 
Kristendommen sandsynligvis blive 
den langsamme men sikre Fölge. 

Et Lyspunkt skimtes, det er Haa
bet om Genforening, som trods ait ul
mer hos enkelte og br:ender klart hos 
en enkelt af vore fraskilte Brödre. 

En af "Katolsk Ungdom's" :Med
arbejdere, Kandidat Krusenstjerna
Hafström havde nyligt en Samtale 
med Biskop Ludwigs i Aalborg. 
(Kath. Ungd. Nr. 23 . )  ) 

Kandidat Hafström &tillecle Bis-
koppen det direkte Spörgsmaal : 
"Betyder 'KirkeEg Genfo11ening' 
Genforening med Rom, eller söger 
Folkeki1,ken snarere at orientere sig 
henimod andre, mindre, kristelige 
Korporationer ?" 

Herpaa löd Biskoppens Svar : "Der kan iMw talcs om en cndclig kirlwlig Gcnforeniug 1tden Genf ore-11i11g n1cd Rom . . .  " 
"Tror De paa en Genforening ?" 

spörger Hr. Hafström. Svaret lyder : 
"Ja af hele ntin Sj<El. Fra min tid-
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ligste Ungdom har jeg v:eret grebet af 
- Joh. 17 : Ut on1111es itnu·m sint . . . " 

Saa peger Biskoppen paa ·elen beclste 
Maade til at opnaa dette : Bönnen. 

'N öglen til Guds Skatkammer er 
Bönnen - undertiden synes jag ikke, 
j eg forstaar det, men det er jo saadan : 
Den som beder, faar. Hvergang vi 
o,prigtigt beder Fadervor, beder vi for 
Genforening - men det er faa be
vidst. En levende Bön om Genfore
ning, hvor Lengslen efter Genfore
ning er vakt, er Stien til den V ej , som 
förer til Maalet." 

Nu ringer J uleklokkerne snart det 
store J ubelaar incl. Et af Hoveclfor
maalene, som elen Hellige Fader paa-
1:egger os at becle for i det Aar, er Gcnfore11i11g. 

Maatte det Aar blive for Kristen
heden som vor dej lige nordiske Sk:er
sornmer, hvor Fuglesangen klinger 
selv i elen lyse Nat. Maatte et aldrig 
tiende kor af beclende 'Menneskehjer
ter sende cleres Harmonier op mod 
Guds lyse Himmel : "Ut mnnes ununi sint !" 

Roskilde, Advent 1924. 
E r i k  k e R o s e n  ö r n-L e h n, 

Kirken i Rönne. 
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HÖGTIDLIGHETERNA VID ÄR KEBISKOP 

BlTTERS PRÄSTJUBILEUMSF ÄST I MELLE 
DEN 9 Ol{TOBER 1924. 

Från den gamla ärevördiga kyrkans 
torn ringer den lilla klockan in fest
dagen - Ärkebi,skop D :r Albert Bit
ters prästjubileumsfest. Fanonia 
fladdra för vinden och hälsa gäster
na, som infunnit sig till dagens stora 
högtidlighet, bland vi,lka biskopen av 
Osnabriick befinner sig. Den gamla 
kyrkan, som väl för första gången får 
spela en roll vid ett prästerligt femtio
å!rsj ubileum, har festligt smyckats : 
altarna, väggarna och valven hava rik
ligen prytts med girlander, kransar 
och blommor. För att ära elen vör
pacle jubilaren har också clomkoren 
från Osnalbriick fuJiltaligt kommit till
städes. Templet är helt naturligt full
satt till sista plats, då Ärkebiskop Bit
ter under brusande orgelmusik, före
trädd av en lysande procession, håller 
sitt intåg i sin fädernestads kyrka och 
med honom cliocesan:biskopen D :r 
Wilhelm Berning. Det högtidspryd'cla 
koret i kyrkan, cliocesanbiskopen, det 
stora antalet närvarande prästmän, 
fancleputationerna, de vitklädda, blom
sterströencle barnen o. s. v. - det hela 

· erbjuder en imposant, upplyftande 
bild, som ovillkorligen måste stäm'ma 
till andakt. Med känd fulländning 
sjunger dom!kören Kyrie, och Ärke
biskopen uppstämmer med kraftig röst 
Gloria. . Efter evangeliet träder Bis
kop Berning med mitra på huvudet 
och herdestaven i handen fram och 
håller dagens festpredikan. Det är in
nehållsrika ord, överherden tailar till de 
troende, ord om prastämbetets stora 
värdighet och tunga börda, om jubila
rens rikt välsignade arbete under 
hans femtioåriga verksamhet i Herrens 
vingård. Pontifikalmässan fortsätter 
och å1er får man glädjas årt domkö
rens härliga sång. Det gör på alla de 
närvarande ett gripande intryck, då 
j ubilaren vid mässans slut intonerar 
Te Deum, vars mäktiga ackord kraf
tigt genljuda i kyrkan. I festl'ig pro-

cession föres Ärkebiskop Bitter där
efter tillbaka till prästgården. 

Den vär1ldsliga delen av j ubileums
festen ägde rum i Melle Stadshalle och 
hade på bästa sått förberetts. Den 
s1ora festsalen och i all synnerhet 
fes1:fbordet voro rikt smyckade med 
blommor och grönt. Det första hög
tidstalet hölls av Biskop Berning. Han 
uppläste Hans Helighet Påvens i Sve
rige redan bekanta handskrivelse med 
anledning av Ärkebiskop Bitters fem
tioårnj ubileum och utbragte därefter 
ett leve för Påven, som med hänfö
reilse besvarades. Min andra hälsning, 
fortsatte Biskopen, gäller dagens ju
bilar. Som biskop för stiftet Osna
briick, j ubilarens hemstift, har jag det 
stora nöjet att till honom uttala hela 
kleresiets glädje och innerliga väl
gångsönskningar på denna hans fest
dag. Vi äro stolta över att Ärkebis
kop Bitter utgått från vårt stift. Vi 
äro g1lacla över att han, ehuru han ver
kat i främmande land, likväl lämnade 
kvar här en b�t av sitt hjärta. Också 
i Sverige förblev Ärkebiskop Bitter i 
kärlek och trohet tillgiven sin hembygd. 
Vi se upp till honom t11ed beundran. 
Vi se i honom elen · gode herden, som 
var outtröttl'ig i 5111 iver för den ho
nom ' anförtrodda hjorden. Vi se i 
honom mannen, vars hjärta alltid varit 
fyllt av kärlek til1l varje människosjäl. 
Vi önska alla, att det ännu under rnål11-
ga år må.tte förunnas honom att i sitt 
hemstift Osnabriick få vila ut från sin 
rikt välsignade verksamhet. · 

Därefter tog Regeringspresidenten 
D :r Sonnenschein till orda och fram
höll jubilarens förtjänstfulla arbete i 
utlandet, som vunnit livtligt erkännan
de icke blott från de kyrkliga utan 
även från de  världsliga myndigheter
nas sida. Talaren uppläste därefter 
en handskrivelse från Rikskanslern 
D :r Marx, vari denne bragte jubila
ren en varm hyllning för det sätt, var-



på han tillvaratagit tyskhetens intres
sen i utlandet. Då Ärkebiskop Bitter 
kom tiN Sverige, fortsatte Regerings
presidenten, härskade där en stark för
kärlek för våra motståndare. Det var 
då utomordentligt svårt att arbeta för 
Tysklands sak. Det har emellertid nu 
lyckats att i Sverige väcka förståelse 
för tyska intressen, och förtj änsten 
härav tillkommer i icke ringa mån vår 
j ubilar. Fem årtionden har han vis
tats i Sverige, arbetat där välsignel
serikt, har förblivit tysk och har nu 
återvänt till sitt hem. Vår önskan 
och förhoppning är, att en lång iev
nadsafton måtte beskäras honom. 
Stormande bifall hälsade detta anfö
rande. Dekan Dreck talade därefter . 
i egenskap av kyrkoherde i Melle för
samling och Landrat von Bar å Melle 
befolknings vägnar. . Även en repre
sentant för studentföreningen "Ger
mania" i Miinster framförde till jubi-

laren hjärtliga välgångsönskningar. 
Ärkebiskop Bitter uttalade därefter 
und�r djup rörei\se sitt tack. Det fat
ta-s mig ord, sade han, för att giva ut
tryck åt va:d som i dag fyller mitt hjär
ta. Helst hade jag velat tiga. Gud 
allena tillkommer äran. Det är :hans 
nåd och milda försyn, som städse lett 
mina steg. Till Melle hjärtegoda, kära 
befolkning framför jag mitt hjärtliga 
tack för vad den varit för mi

&'
· Leve 

den niedersachsiska hembygden, leve 
den härdigt blomstrande staden Melle, 
dess myndigheter, präster och· lärare, 
vilka nu hava. en så: stor och svår upp
gift, leve vår ungdom, leve vårt här
liga tyska fädernesland, att det må 
blomstra oc'h tillväxa och åter bl[va en 
pärla i Europas krona ! Under stor 
begeistring sjöngs därefter Tysklands
sången. Sedan ytterligare ett par tal 
hållits, avslöts den angenäma och väil
arrangerade_ festen. 

HOS KARTUSIANERNA I VALSAINTE. 
EREMITMUNKARNA, SOM ÄVEN VARJE NA'I'T FIRA GUDSTJÄNS'11 • 

Av Fil. kanel. Carl Allan Moberg. 

På de sydsvestliga sluttningarna af 
Berra, där det s junker ned i Valsain
tes, i den heliga · dalens famn, ligger i 
avskilt lugn ett kloster, tiHhörande 
kartusianernas stränga orden. Vandra
ren, som bestigit Berra, njutit _utsik� 
ten över en del av den schweiziska 
Fribourg-kanrtonens mest pittoreska 
och likväl så storslaget anlagda nejder, 
kan efter en rätt kort och lätt ned
stigning komma till p:lanare mark vid 
stranden av en liten biflod ,till den hela 
kantonen genomflytande Sarine 1. 
Saanefloden. Innan man likväl hun
nit ned, lägger man märke till en sam
ling byggnader, inramade i den yppi
ga grönskan, vilka med sina tak av 
korrugerad plåt påminna om något 
slags fabrik. Men i stället för fabriks
skorstenar ,sticka tvenne kyrkspiror 
upp ur grönskan, och kommen när-

rnare ser man en mur på alla sidor 
omge den stora anläggningen och skil
j a  den från yttervärlden. 

Genom den öppna portdörren med 
sitt gallerförsedda lilla utkiksfonster 
strömmar just vid vår ankomst en rad 
män ut, klädda · i vita flanellrockar, 
som räcka ända ned till de grova, 
klumpiga kängorna, och på huvudet 
bära de bredbrättade · stråhattar. 

Det är kartusianerna, som bege sig 
ut på den gemensamma veckopromena
den, spat-ianientuni, det enda tillåtna 
vistandet utanför klostrets murar. 

Med särskild meddelad tillåtelse få 
vi träda in för att för ett dygn bli 
dessa munkars gäster, åse en del av 
deras yttre 'liv och åhöra deras guds
tj än;, ter. Det ]ämnar ett outplånligt 
intr,yck ; det är som vore man på en 
anmp1 planet med en . annan kultur än 



vår, annat sätt att tänka än vårt, och 
kanske är det också så ; man nästan 
förundras över att finna det byggt 
och inrett av samma material som i 
vår värld, att 1111an äter samma mat 
som vi och talar samma språk som 
landsdelen, i vilket detta kloster ligger. 

Klostergården är icke dyster : fram
för mittelbyggnadens fasad, som be
står av elen med 
sidobyggnaderna 

omärkligt hop
vuxna kyrkan, 
prunka ännu sy
renernas och guld� 
regnets tunga 
klängen ; gräsmat
tornas grönska är 
frisk i solskenet 
Allt ger · intryck 
av ordning och 
renlighet : mot 
murarnas vita y
tor framträder 
trävirkets bruna 
färgton vackert 
redan utomhus, 
mne i byggna
derna är denna 
färgverkan ännu 
starkare och ger 
det hela ej blott 
ett drag av snygg
het, enkelhet och 
lugn, utan är ode
så just därför es
tetiskt i hög grad 
tilltalande. 
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bliotek j ämte samlingar av mynt, mi
neral och djur. 

För att rätt förstå denna anlägg
ning kanske det är lämpligt att redan 
här meddela några historiska fakta 
angående denna orden , varigenom 
också en del tröttande upprepninga�
av klostrets byggnaclsanordningar 
undvikas. 

Ordensväsendet 
har djupa rötter 
i det mänskliga 
samfundet och 
kan sägas vara -
såsom allt ur
sprungligt mänsk
ligt - a priori re
ligiöst. Anlednin
garna till det 
kristna ordensvä
sendet skola häi
ej söka uppstäl
las. Endast e11 
huvudpunkt må
ste framq1ållas, för 
att förstå den se
nare framställnin · 
gen av kartusia
nernas liv. Den
na synpunkt tor
de väl icke vara 
historiskt den vik
tigaste vid grun
dandet av ordnar
na, men den är 
utan tvivel för 
nutida katolske 

Munkarna leva Klostergården med kyrkoportcilen. 
uppfattningssätl 

den mest betydel
sefulla vid ett be

dömande av dylika ordnars värde och 
berättigande. 

var för sig i ett 
eget litet hus, det ena inrättat precis 
likadant som det andra. 36 dylika små 
hus finnas i Valsainte, sammanbundna 
med varandra och med huvudbyggna
den genom ända till 200 m. långa 
gångar, byggda i kryssvalv och helt 
hållna i vitt. I huvudbyggnaden äro 
inrymda ekonomiavdelningen, kök, 
mottagningsrum, gästmatsalar och 
gästrum, vidare de specifikt religiösa 
rummen, huvudkyrkan, patrarnas ka
. pell ( var och en har sitt eget) ,  för
samlingsrum för val och andra för
handlingar, gemensam matsal ( refec
torium) ,  museum för reliker och bi-

Dessa kristna sällskap äro till så,
som uttryck för den iden, att några 
därtill villiga och skickade människor 
frivilligt avskilja sig från världen och 
i botgöring helt ägna sig åt Gud ooh 
Hans tj änst. Genom att underkasta 
sig stränga bestämmelser och aktgiva 
på sig själva söka de i möjligaste mån 
"leva .ett syndfritt · liv" utanför värl
dens ävlan och buller ; undandragna 
dess strid och tävlan kunna de lidelse
fritt och lugnt utffo·a sitt arbete och 
alltmer extatiskt hängivet oc'h ui,>poff,.. 



rnnde ägna all sin bästa tid och bästa 1uaft å:t tjänandet av Gud. Genom sin botgöring och sitt stränga, av sjä:1vtukt uppfyllda levnadssätt, hoppas de hos Gud genom Hans Son och genom Jungfru Maria utverka nåd för sig sj älva ooh för den övriga delen av mänskligheten, som de mena löper fara att rusa, glömsk av allt utom sm sm'kenhet efter guld, makt och ära, rakt 11ed i den eviga fördömelsen, därför att den ej aktar på Frälsarens ord och bättrar sitt liv. Uttryck för en sådan sj älvuppoffrande ide är också kartusianernas orden : ordo cart cart [h]usicusis ( franska chartreuse, ty. Karthäuser) ,  stiftad av den hel. Bruna från Köln tillsammans 111ed sex kamrater år 1084. Moderkyrkan lades i elen oländiga men utsökt vackra och rika bergstrakten av Dauphinealperna på 4,268 fots höjd 
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dessa klosterregler befästade av påven Alexander III och iiro alltj ämt gällande. Men tider av förföljelser har ej heller kartusianernas orden undsluppit : år 1901 fördrevos de ur Frankrike och 1903 förvandlades La Grande Chartreuse vid Grenoble till soldat- · sanatorium. Det finnes ej många kloster kvar, knappt mer än ett dussin ; Schweiz härbergerar ett inom sina gränser, klostret i Valsainte. V alsainte tillhörde fordomtima (liksom stora områden av nuvaran" de kantonen Fribourg) en feodalfamilj , den mäktigaste denna kanton kunnat UPP" visa, nämligen grevarna av Gru. yeres. Deras stamfädei· voro "gruuius" under Burgunderkonungen, 

närheten av Grenoble, vars biskop till dem överlät En av. de munkcellerna sammctnbindande 

cl. v. s. forstmästare, skogsförvaltare å konungens domäner i dessa trakter och blevo mycket mäktiga samt sedernmra länsherrar under hertigarna av Savoyen, gångarna. 

detta område. De första statuterna gäHde bön, fromma betraktelser och något hantverk, speciellt kopiering av handskrifter. I 1 127 års klosterregler voro några bud "consnctndiues Cartusia:'' tillagda : några timn�ars stillatigande och ensamhet i avsöndrade celler, bärandet av lång vit rock med huva och förbud mot förtärande av kött. Kartusianerorden står alltså redan från början på gränsen mellan eremitoch munkordnarna : deu är ett slutet sällslmp av var och en för sig levande mä:nnislwr, eremiter. År n77 blevo 

byggde en kraftigt befäst borg, mm fick namnet Gruyeres ( efter deras ämbete) och förde en trana ( lat. grus, fr. grcu) i vapenskölden. Under denna feodalfamilj hörde sedermera även huset C orbieres, vilken släkt år 1295 grundade klostret Valsainte och gav det stora förläningar. Som ovan redan framhållits blev det svåra tider för kartusianerna, då de utdrevos ur Frank�ike. Schweiziska staten skilde under den radikala regeringen omkr. senare tredjedelen av förra århundradet staten från kyrkan och fördrev en del munkordnar, bl. a. je-



su-iterna men läto kapucinerna och kar
ti1sianerna stani1a, troligen emedan des
sa begge ordnar åtnjöto och ännu åt
njuta en så vann sympati .och vördnad 
från befolkningens sida, att regeringen 
helt enkelt ej vågade röra dem. 

Det lilla avskilda hus, i vilket kar
tusianen tillbringar sitt liv, är inrett 
på följande sätt : 
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Från elen långa smala gången kom
ma vi in i en liten korridor, som vetter 
åt en trädgårdsanläggning. I korrido
ren finnes intet mer än möjligen bok
hyllor, eljest är elen avsedd som ett 
slags promenadrum och kallas a·1nbit
lacru'ln, i vilket munken alltså kan ta 
sin tillflykt, 0111 oväder hindrar honom . 
från promenader i trädgården. I väg
gen på sidan om ingången från elen 
länga korridoren sitter en lucka, genom 
vilken klostrets lefobröder tillföra ho
noin hans måltider, vilka de ti'llaga. Så 
var det ej från början, utan varje 
munk :hade sitt eget "kök", numera 
kallat "ave-:i'.faria;run1met" och är det 
närmaste, i vilket · vi inträda. Eldsta
den är numera söm obehövlig· bortta
gen ooh hela rummet anlagt som ett det 
enklaste bönerum till J ungfnms ära. 
På väggen hänger en stor avbildning 
av henne och nedanför står en bönpall. 
Det är allt. · rMunken säger a:lltid en 
bön tilil henne vid inträdet -i detta rum. 

Det nästa är större och det egentliga 
bonings rummet. 

Det är både bönekapell, arbetsr,um 
och sovkammare.· Den ena långväg
gen har genom ert framskjutande trä
byggnad indelats i tvenne skilda par
tier, böneplatsen ( oratium) och vilo
lägret. Även i detta rum äro alla mur
ytor vita men träet rödbrunt, vilket ger 
ett både enkelt, värdigt och renligt in
tryck. I oratorium står ett litet altare 
bakom bönpallen och därovan hänger 
ett stort krucifix. _ Sängen är tänkba
rast enkelt utrustad. Den är inredd i 
elen ovannämnda träbyggnadens högra 
hälft och har smala stolpar, som upp
bära ett slags fast sänghimmel. Själva 
bädden utgöres av en halmdyna och ett 
hyende. Troligtvis vilar munken all
deles påklädd de korta stunder han äg
nar åt sömn. 

Resten av kammarens utrymme är 

givet åt ett arbetsbord med skrivmate
riaJ, skri,v-stol och bokhylla, den senare 
ofta av respektingivande omfång. Lit
teraturen är för lekmannen lika hård
tuggad som ensidig : kyrkofädernas 
skrifter på latin _ och grekiska, helgon
biografier (framför allt kartusianska) ,  
kartusianska arbeten, främst mer eller 
mindre mycket av Dionysius' ofantliga 
produktion (200 stora verk) ,  vidare· 
Landspergii samlade arbeten och även 
böcker på moderna språk. - Slutligen 
finnes också en kartusiansk musik
handbok, innehål:lande deras recita
tionstoner och melodiformler, ofta 
mycket olika den normerande gregori
anska sångbokens. Längre ned skall 
i annat sammanhang bli tillfälle att 
något närmare orda härom. 

Nedför en liten trappa komma vi 
ner på undre botten (de långa korrido
rerna befinna sig överallt au niveau 
med övre våningen) ,  varest ävenledes 
två rum ära inrymda : vedboden, stor 
och ordentligt skött, samt verkstaden, 
försedd med en del mindre maskiner 
såsom för svarvning, lövsågning o. dyl. 
En del mönster och planer till olika 
sorters redskap och träföremål ligga 
utströdda i hyvdbänken, och på väg
gen ovanför sitter en blank och väl
ordnad samling prylar, filar och stäm
järn m. rn. - En dörr t .  h. leder ut i 
elen lilla trädgård, vi redan omnämnt. 
Den är skött med en rörande omsorg 
och "till elen Heliga Jungfruns ära". 
Pionerna lysa med stora, röda huvu
den och de väldiga digitalis purpurea 
kasta sitt sken mot den solbelysta mu
rens strålande vita yta. Några pen
seer på rabatterna, några smala trevan
de murgrönestänglar på en av väggar
na ge färg och liv åt den lilla fyrkanten 
av öppen natur, som munken får kaHa 
sin. På tre sidor ära husens väggar, 
på den fj ärde murens, därbakom höja 
sig högt mot skyn Rochers de Dents 
och Charmey ; men det är endast åt 
detta hållet, åt sydvest, utsikten är så 
vacker ; på andra sidan är det skugga 
och några höga, gröna kullar. Åt det 
hållet ha de äldsta sina rum, de äldsta 
som nått så långt, att de blivit patrar. 
På solsidan bo de yngre, noviserna --'
uch de längta alla att komma på elen 



andra sidan, där det inte är så vacker 
utsikt, men varest man nått längre i 
självtukt och djupare in i Guds hem
ligheter. . . . . .  -

I denna värld lever kartusianen sitt 
liv, det ena dygnet är det andra likt : 
tystnad utom vid sången i gudstjäns
ten, bön och fasta, meditation ooh and
lig läsning - och som rekreation har 
han sitt hantverk, en ,stunds promenad 
och några timmars sömn. Men det är 
honom nog, och hans blickar riktas på 
annat än vad vi människor mitt i den 
levande världen se på ; han strävar att 
ntveckla det, som han vet vara huvud� 
saken, sin själ, och på så sätt, att den 
alltmera lever sig in i Guds hemli'ghe
ter, Guds väsen, Guds kärlek. "Vår 
tid på jorden är kort och endast en 
början till vårt högre och bättre liv i 
gemenskap med Gud, inneslutna i Hans 
kärlek odh själva en del av Hans kär
lek. 0 Charitas, 0 Bonitas ! Huru 
ljuvligt är det ej att alltmera fullkom
nas i Guds kärlek !" - Den unge no
vismästaren talar med en lätt darrning 
på rösten, som om hans inre vore över
fullt - ; det är intet av kolportör och 
intet av sirapskristendom, det är ej 
J1eller färgat av weltschmerz eller 
hårt, såsom yttersta domens basunblå
sare pläga dundra, cl�t är en skälvning 
av inre lycka, vunnen under hårda stri
der mot köttets förförelser och under 
ett strängt livs tunga försakelser. Det 
är handling, varje dag, varj e år till 1i
vets slut, ej blott ord, fraser och tro ! 
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På varje celldörr står anslaget en sen
tens på latin ; och då vi gå längs korri
dorerna från dörr till dörr, talar den 
lille holländske novismästaren på sitt 
stilla, försynta sätt om livet innanför 
dessa murar, ooh ofta bli vi stående . 
och läsa dörrarnas inskrifter : "det är 
ljuvt att bo i klostercell. Från den är 
vägen till himlen varken lång eller 
svår." 

Eftersom kartusianerna frivilligt 
åtagit sig en botgöring, finna vi också, 
att hela deras liv är underkastat de 
strängaste regler och gestaltats såsom 
en sådan botgöring. Man måste emel
lertid skilja denna från gudstjänsterna 
i allmänhet. Gudstjänsten ( d. v. s. 

böntiderna) ha aldrig karaktären av 
botgöring ( icke ens den nattliga). Den 
är i stället enlovsång, kyrkans, d. v. s .  
mänsklighetens lov till sin Skapare. 
Huvillddelen består av det Romerska officiet, som bedes av hela kyrkan. Vid sidan av detta bedja kartusianerna 
dessutom det s. k. lilla officiet till Jungfru Maria ( officinm parvuni B eate M ari(E Virginis, (" de Beata") 
och officiet för de döda ( officium de-_ functorum.) . 

De yttre konturerna av ·in_unkens· 
arbet.e bestämmas givetvis ay dygnets 
indelning i ·  d� äldsta kristna bönesttm
derna : pri,n (kl. 6 f. 111. ) ; ters (kl. 9 
f. 111. ) ; sext (kl. 12  midd. ) ; nan (kL 
3 e. m. ) ; vilken indelning i sin tur gå1� 
ti,llbaka på judisk böneprax�s. Guds
tjänstens inre uppbyggnad bestämni.es 
däremot av sin karaktär av dels · romerskt officimn, dels 111,011asti'.skt (cl. v. 
s, enskilt sällskaps) .  · 
. Klockan Yz6 f. 111. ringer en junior

munk med en stark klocka i de sovan� 
des öron ; kyrkklockorna t011a kl. 6, 
och då bedes primen i oratorium. Mun
karna bedja sålunda var för sig på 
,rummet och under utförande av alla 
knäfall och andra åtbörder, son1' ära 
fastställda för en höneceremoni i en 
församlings närvaro. Kl. Yz7 ringer 
det ti.Jl Angelus och 1ntmken fortfar 
att bedja på sin kammare till en kvart 
före 7, då han beger sig till kyrkan. 
Före den mässa, som då skall hållas, 
sker en tillbedjan av det heliga sakra
mentet och läses allhelgona-litanian. 
Mässan sjunges alltid men utan orgel, 
vrlken ej är t,illåten. All ståt ooh alla 
invecklade ceremonier äro okända, 
ävenså särskild korkå:pa och mon
strans. Kalken är ständigt insvept i ett 
dyrbart linne och övertäckt liksom ock
så evangelieboken på, sidoaltaret. Detta 
är utan tvivel en kvarleva från elen tid, 
då en dylik skycldsanorclning var nöcl
vänclig, om det t. ex. skulle regna in 
och sålunda kalkens dyrbara innehåll 
äventyras. 

Mell'an kl. :½9 ooh ro är munken på 
sitt rum, upptagen av meditationer och 
!hantverk ; därpå får han sin middag. 
Om maten skall längre fram talas. -
Efter måltiden anslås en stund till re-



kreation, som får inhämtas i trädgården, i promenadgången eller på studierummet, alltefter önskan. Bönestunden kl. 12 avslutar denna fritid och nu vidtaga nya böner, andlig läsning, studier och hantverk till kl . ¾3, då Vespern till I1111gfrnn ( de Beata) framsäges : En kvart senare lämnar munken sina 1:um och går för andra gången på • dygnet till kyrkan för att sjunga vespern. - Vi deltogo i denna, som för elen dagen, "feria secuncla _post Pentekosten", var av följande innehåll ; 
"Deus in adiutorium" - Gloria -Påskantifonen - Allduja - 4 psalmer (i st. f. romerska förordningens 5 ) ; ett kapitel (lectio) ; pingsthymnen "veni creator 6pir-itus" ;  ett kort responsorium m. versicu1um (liten vers·) ; antifonen och Magnificat ("Canticmn beatre Virginis") . Omk.ring l�l. 4 återvänder munken -till sin ensamma cell för att en stund senare· intaga sin kvällsmåltid, någon äggrätt och sallad. - Härefter följer andlig läsning ooh samvetsrannsakan. En kvart före 6 ljuder klockan för completoriu.in ( elen dagen av,slutancle gudstjänsten) och "de Beata" (tidigare vid festdagar) , varpå munken kl. ¾7 går till vila och får njuta elen ostörd till kl. ¾ 1 1 .  Då stiger han upp, beder till den heliga Jungfrun med tillägg av en psalm och - åtm�nstone förr - särskilda böner för det heliga landets erövring ( en!. synodalbeslut på 1200-talet) .  En kvart före 12  lämnar han ånyo cellen ooh beger sig för tredje och sista gången på dygnet till kyrkan för 11attgudstjä11sten mellan ¾ 12 till omkr. kl. 2, stundom längre, \Stundom kortare. - Vi följa dem ti'il detta nattliga officium. - - -Den smala, enskeppiga kyrkan ligger insvept i mörker ; blott framme vid altaret lyser en röd liten lanJpa och i ampeln framför korskranket fladdrar en blek oljelåga och kastar spökliknande skuggor långt ut över stengolvets mosaikp-Jattor. Det väldiga skranket skymmer nästan hela bakgrunden och 
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ser ut som vore det ett järnstaket runt ett fängelse. Mörka och dystra framträda de stora träskulpturerna på skrankets pelare, Maria med J esusbarnet liknar en hotande kerub, insvept i tunga hölj en, bakom vilka man kan ana domens basun och rättens svärd ; i bakgr>unden synes korsets tvärträn sträcka ut sina armar som et,t dött träd,- ensamt på en öde hed. - Ett bullrande och trampande höres, fnysningar, harklingar och små torra gnbbhostningar plocka sönder tystnaden, och skenet från munkarnas små lyktor kasta oroliga ljusglimtar än hit, än dit och göra skuggverkningarna än groteskare ; lutande ooh med korta, torra steg, utan att mycket akta på att göra så htet väsen av sig som möjligt, sätta sig alla på s ina platser, lyktorna döljas under bänkarna, hättorna äro dragna långt fram över huvudena, händerna instuckna i ärmarnas rika veck . . .  , det är som en samling lyktgubbar och spökaktiga tomtenissar kommit upp ur jorden, direkt ur skuggan i ett hörn och åter satt sig tysta i en vinkel - ; lekbröderna sitta under läktaren framför oss i två rader vid vardera långväggen. De ,synas knappt i skymnfogen ·och sitta orörliga, deltaga ej i sången. Blott då och då kasta de sig framstupa över den främre bänkens ryggstöd, alla på en gång. - Ljudlös tystnad. Så börjar sången, Ja, vi skulle kanske ej kalla det sång utan vidare. Det är ett sjungande på 6.  k. lectioton 1. tuba, vanligen tuba c eller tuba a ; alla fraser, alla meningar, allt på samma en_d,a ton, då och då avbruten av de små meloclibildningar, som finnas för skilda texters olika interpnnkte-. ringar ooh slut. Det är •olika tubre och olika begynnelse- och stutformler för evangeliet· och epistlar, för vanliga festdagar, helgdagar och requiemmässor ; det är en annan melodibildning· för frågetecken än för punkt och för slutpunkt. - Men elen romerska kyrkans liturgiska sång är rik1igare ooh melodiösare än hos kartusianerna. Dessa sjunga enkelt och monotont, långsamt och lamenterande. 
(Forts.) 
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rån Credos lorn 

Från alla jordens länder komma nu 
budskap om förberedelser tiH detta 
års stora vallfärd till Rom. Så skall 
t. ex. från Tyskland ett tåg på 1 ,000 
personer avgå var tionde dag. Bland 
de första pilgrimerna märktes argen
tinare, som önskade vara närvarande 
vid öppnandet av elen heliga porten elen 24 december 1924. I januari infinna 
Big 600 kineser i den eviga staden. I 
maj väntas ett pilgrimståg från Po
len och ett från England på omkr. 
1 ,000 personer vardera, det senare un
der ledning av. kardinal Bourne, är-
1«:!biskop av Westminster. I samför
stånd med den romerska kommitten 
för jubelåret fördelas de olika län
dernas vallfärder på årets olika må
nader så jämnt som möjligt, för att 
Rom skall kunna härbergera de måi1ga 
främlingarna. 

För att underlätta förståelsen av 
dei1 ,stora missionsutställningen har en 
särskild tidskrift redan börjat utg,ivas 
med titeln "Esposizione Missionaria 
Vaticana". Med hörj an den I decem
ber 1924 utkommer <len med ett rikt 
illustrerat nummer två gånger i måna
den. Dess 'huvudredaktör är Mgr Lui-

gi Grammatica, vilken efterträdde kar
dinal Ratti såsom prefekt tör det am
brosianska biblioteket i 1Milano. På 
utställningen kommer att finnas tiU
gänglig en storslagen atlas över ailla 
missiornslän<ler. Till de besökandes 
tjänst kommer även en mindre och 
mera lätthanterlig atlas att utgivas till 
moderat pris, som skall innehåUa en 
kort monografi av den katolska mis
sionen på fem språk (italienska, fran
ska, Bpanska, tyska och engeilska) ,  
dessutom talrika kartor, där alla miss,i� 
onsstationerna finnas angivna med 
namn och statistiska upplysningar, 
och slutligen en karta över Rom och 
utstäliningen. 

Rabattkort för järnvägarna ha ut
givits till ett pris av 15 lire ·för Ita
lien och 25 lire för andra länder som 
gränsa till Mede1'havet. De ita1lienska 
j ärnvägarna ha medgivit 30 % rabatt 
för ern,kilda resande, 40 % för grup
per på minst 50 personer och 50 % 
för tåg på minst 400 personer. 

För att i alla länder sprida kunska
pen om j ubelåret och rnissionsutställ
ningen har tryckts en affisch : överst 
synes en bild av Berninis ängel vid 
bron till Sant Angelo med Pius XI :s 



valsprå:k : "Pax Christi in regno Christi" ; i bakgrunden synes Sankt Peters kupol, omstrMad av en flammande morgonrodnad. 
I Turin har nyligen hållits en "social vecka", ooh såsom program ha de italienska katolikerna uppställt studiet av samhällsauktoriteten. Samtidigt hölls en kongress av de italienska katolska journalisterna under ordförandeskap av greve Del1la Torre, direktör för Os,servatore Romano. 
I Frankrilw fortsätter katolikernas proteströrelse mot regeringens kyrkofientliga politik. Hela landets katoliker ha sammanslutits i en 1näktig or

ganisation under namn "Federation nationale catholique", i vilken general de Castelnau är ledare. I hela Frankrike hål1las stora folkmöten, besökta av tiotusentals personer, för atf hävda Kyrkans rätt att fritt ordna s,ina inre angelägenheter. I Lille cleltogo t. ex. 10,000 inän, i Lyon 20,000, i Folgoet 50,000. 
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I Bajern har ett konkordat ingåtts mellan regeringen ooh den Hel. Stolen. Bland dess förnämsta artiklar märkas : Den bajerska staten garanterar det offentliga och fria utövandet av elen ,katolska religionen. Ordnarna och kongregationerna kunna i Ba j ern utöva sin verksamhet utan inskränkning. I alila skolor garanteras den konfessionella katolska religionsundervisningen i minst den utsträckning, som den har för närvarande. Kyrkan äger att kontrollera denna undervisning. I alla församlingar måste katolska foikskolor inrättas, för så vitt det i dem finnes ett tillräckligt antal kato1!ska barn. Kyrkan har rätt att uppta skatt efter beräkningar, 1:iiserade på den officiella deklarationen. Den bajerska beskickningen bibehålles vid den Hel. Stolen. Då den preussiska legationen vid Vatikanen år 1920 blivit förvandlad· till det Tyska rikets . ambassad, äger alltså Tyskland två beskickningar i det påvliga Rom. 
I Tyskland förehavas planer att upprätta ett bislwpsstift H a111burg i 

stället för de s. k. Nordiska missionerna, som omfatta Hamburg, Bremen, Liibeck, Schleswig-Holstein och Mecklenburg ; vilka 'hittills förvaltats av biskopen av Osnabri.ick. Dessutom arbetas på återupprättandet av de gam1 la katolska biskopsstiften Erfurt och Magdeburg. 
I år ha staden Londons viktigaste kommunaiJa ämbeten och de båda sihe0 riffernas besatts med katoliker. Det är första gången efter. reformationen, som dessa höga ämbeten samtidigt innehava,s, av söner av Englands gamla Kyrka. 
I Turkiet har regeringen träffat överenskommelse med den romerska Kyrkan, som garanterar de katolska barnen fri religionsundervisning. Krucifi�en ha åter uppsatts. 
I a�1ledning av hans utnämning till Kardinal har föreningen för katolska skådespelare inbjudit Ha11s E111,ine11s 

Kardinal Hayes, ärkebiskop av Newyork, till en festdiner. Närvarande voro omkring 1,500 gäster, varib1and även protestanter och judar. En av talarna yttrade bl. a. : 'Jag menar och jag säger det som icke-katolik, att, om katolikerna hade gjort sig skyldiga till en tiondedel av vad protestanterna i de sista åren hava gjort mot katolikerna, så skulle protestanterna i dag hänga upp katolikerna vid lyktstolparna. Om de katofaka prästerna hade predikat en femtedel av det förtal och hat, som utspritts från de protestantiska predikstolarna, så skulle katolikerna i dag brännas på Ml. Den vackraste hyllning, som kan bringa,s åt våra katb1ska medborgares värdighet och rättskaffenshet; ligger i det faktum, att de mitt i denna flod av förtal ooh fanatiskt hat hava ådagalagt en sådan värdighet och fördragsamhet, att de tilltvungit sig alfa rättänkande amerikanares respekt ; deras värdiga och försiktiga hållning har man till en stor eld att tacka för att Ku-K1uxKlan är bestämd att försvinna." 
("De Tijcl" r r/12 1924.) 



ÄRKEBISKOP BITTERS 
JULSÅNG. 

Små barn, mörh är natten och blåsten är lwll. Ett ljus står i fönstret av Bethlehe111s stall. Dit gå vi nn alla att skåda den fröjd, som Fadern har sänt oss från hi1nmelens höjd. 
Små ba,rn, sen i krubban där borta ,i vråi1, där stallyktan skiner ,på Guds e11de son ! Så huld som det solögda, gossebarn där var aldrig en ä11gel av hfrnmelens här. 
Se barn, pilten vilar på hö och på hal,,,,,,, Jlf aria och Josef ,uppstämma en psalm. De redliga herdar på knä sjtt11ga nied. Till svar brusar jublet från hi1111nelen ned. 
Barn, böjen nwd herdarna fro,1nt edra, knän 111ed hoplmäppta händer för gossen så vän, och hären från höjden I änglarnas röst, så sjungen 111ecl dem iuf ör Israels tröst. 
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Barn bedje11 : "kfo1 .Tesus, du fryser i lwäll, du ligger så !zårt för att jag ej är snäll. För 1nin skull vid krubban stå hu,nger och nöd och jag, staclwrs barn, hade del i din död. 
}den Jesusbarn, allt har d1t gjort för oss, ack, 'vad slwll ·vi sn1å stackare ge dig till tack ? Allt stjärnornas guld bryr dit inte dig 

0111. 

'11' eJ barn', säger du, ',med ditt hjärt1. blott lwni! 
Vi barn ge dig gärna till lindri11g och tröst 

· den dyrbara tingest som slår i vårt bröst. Tag mot den för alltid, gör du den så ren, so111, julsnön sont lyser i stjärnornas sken. 
Anm. Ovanstående sång är en över

sättning av en gammal julvisa från 
·westfalen, som genom sina trohjärtade 
ord och sin enkla, älskliga melodi äger 
en sällsynt charme. Då den särskilt 
älskades av nuvarande ärkebiskop Bit-
ter, översattes den till svenska och 
sjöngs av barnen i Sankt Eriks Kyrka 
julen 1917. 



N Y Å R. 

Av Moder :M a r y  S a  1 o 111 e. 

N yårsafto·n, och 1nidnatten stundar ! 
Öppna fönstret och lyss till klockorrn1cs 
klang, högtidlig och glad, över stad och 
land !1 Varför ringa de ? Natten är ju  
till för slummer och vila. Varför dall
ra de i sina höga torn och tilldraga sig 
uppmärksamhet då människorna äro 
trötta ? Fort, skynda, det gamla året 
är i sj älat'åget. Låtom oss falla på knä 
och bevista dess bortgång med en brin
nande bön om förlåtelse, med en upp
riktig akt av ånger, med en akt av 
varm tacksägdse. Vi ha fått så myc
ket av Gud - nåd, hjälp, trös·t. Vi 
ha så ofta förbrutit oss, felat genom 
svaghet, häftig·het och syndig vana. 
Kommen, låtom oss svaga barn ställa 
allt till rätta med vår himmelske Fader. 
Låtom, oss förtroendefullt na1kas Ho
nom och lita på Hans barmhärtighet 
och kärlek. Ty därför ringa klockorna 
i kväl'l1 när det gamla året svinner hän, 
för att vi med ånger och tacksamhet 
må plåna ut våra förvillelser och syn
der. 'Gud vare mig syndare nådig" 
är omkvädet på vår sång. 
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Midnattstimmen slår, ooh alltj än:!_t 
ringa klockorna. Varför upphöra de 
icke med det gamla året ? Nej , de få 
icke höra upp ännu, de ha blott utfört 
hälften av sin uppgift. Ringen ut fröj
defulla toner, det nya å:ret kommer, en 
gåva direkt från Guds hand, liksom 
ett hoprul'lat pergamentblad, ofläckat, 
omärkt av gott eller ont. Klockorna 
utlova det nya året åt mig - mitt ti
onde, tjugonde, trettionde, sextionde 
- lägg märke till ordet "mitt". Men . 
huru mycket därav blir mitt ? Jag le
ver nu och har sett det gamla året gå 
bort, men skall jag vara här vid slutet 
av det nya ? Skall jag få se heta per
gamentet upprnllat och lägga mina 
märken därpå, såsom jag gjort det sista 
året - goda, dåliga, liknöjda, usla, 
liksom i ett vårdslöst barns skriv läxa? 
Jag 'kai1 ej få  ett säkert svar på den 
frågan. Ingen levande kan säga mig 
huru mycket av det nya året b1ir mitt. 
Doktorn kan säga att mitt hjä11:a är 
friskt och min kroppskonstitution god, 

men detta kan icke bevara mig från 
feber, smitta eller olyckshändelse. Vad 
bör jag då göra ? Göra mig förtrogen 
med tanken på alltings ovisshet ooh 
lära därav att bliva varsam i mina gär
ningar och aikt,sam i mina steg. 

·Midnattstimmen, då klockorna ringa 
så glatt, är en eftertankens tid. Jag ser 
mig själv, lyssnande till 1judet och 
sträckande ut handen mot min Skapare 
och mottagande av Honom tiden lik
son1i droppvis, upplyftande mitt ansi'kte 
mot himlen och inväntande timmarna 
och dagarna, en efter en. Vilken makt 
Gud har över mig !. Tänk, om jag 
skulle sträcka ut min hand förgäves ! 
Tänk, om jag sku'He lyfta upp mitt an
sikte och icke se något ljus !, Han är 
Herren och 1M'ästaren, och stunderna 
äro Hans. Välsignat vare Hans namn 
i evighet. 

Men klockorna ringa in: hoppet i 
min själ och glädje över det närvaran
de och förtröstan på framtiden. Det 
bästa blir alltid givet - det som är 
bäst för mig. 0th Han, som icke 
svek mig i det förflutna, skall icke 
svika mig framdeles. Därför vill jag 
taga emot u r  Hans hand långt eller 
)mrit l iv, glädje eller sorg, lättnad eller 
smärta. Och jag vill väHrnmna allt 
som en gåva från En som ä1skar mig 
och som vet allt. Jag vill frimodigt 
111:öta det nya året, ty jag vet, att Han 
icke skall pröva mig över min förmåga, 
icke giva mig "en sten, när j ag beder 
om bröd", icke heller "en orm, när jag 
beder om en fisl{ . 

* * 
* 

N ll vill jag, att ni alla skola fatta 
ett beslut vid början av detta år. Men 
först skall j ag berätta er en histo
ria, 

En dag när .S :t Edmuncl, ärkebiskop 
av Canterbury, var gosse, vandrade 
han allena på en äng, försjunken i tan
kar på Gud ooh heliga ting. Han äl
skade att ströva omkring allena och att 
tänka. Där han nu gick i det friska, 
gröna gräset mötte han ett barn av 
den mest strålande skönhet. Barnet 
ka'llade honom vid namn och talade 
som om han varit en av dess förtro-



ligaste lekkamrater. Edmund förvå
nades. Han hade aldrig sett gossen 
förut, ty i annat fall hade han ioke kun
nat glömma ett sådant ansikte. "Kän
ner du mig ?" frågade barnet. "Jag 
går j u  bredvid dig hela dagen lång, är 
alltid vid din sida. Se på Min panna 
ooh läs vad som står sk,rivet där." Ed
mund läste : "Jesus av N azaret, iud(l;r
nas Konung" . "Det är Mitt namn", 
fortfor det gudomliga Barnet. "Och 
emedan Jag älskar dig så högt, vill Jag 
att du skriver på din panna varj e kväH 
innan du somnar dessa bokstäver : 'J. 
N. R. ].'. Jag skall beskydda dig och 
bevara dig från en plötslig och oförut
sedd död. Och Jag skall icke blott be
vara dig, utan alla, som göra på samma 
sätt." Därefter tecknade Edmuncl all
tid sin panna med de heliga bokstäver
na, ooh hundratals barn ha föl�t hans 
exe1npel. Jag skulle önska att ni även 
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toge detta tiH er vana och aldrig glöm
de elen, huru trötta ni än äro. Det tar 
ju bara ett par sekunder. Skriv "I. N. 
R. I." medan du säger : "Jesus av Na
zaret, judarnas Konung, bevara mig 
från en plötslig och oförurtseclcl död," 
Jag känner någon som tecknar bokstä
verna tre gånger till för sina tre brö
der, av fruktan att de kunde glömma 
den fromma vana de hade tillsammans 
i barnkammaren. Jag tror ej att vår 
Herre kunde förskjuta ett barn, som 
alltid skrev dessa ord på sin panna om 
aftonen innan det somnade. 

· Detta är nu det beslut jag syftade 
på. Det är inte mycket begärt, men 
det skall sätta er tro, er kärlek och er 
uthållighet på prov. Försök det, var 
trogen, och jag lovar er aitt det kommer 
att göra en 5tor skillnad i ert liv. 

Övers. av K a r i n A n  t e 1 1. 

FRÅN V ÅRA FÖRSAMLINGAR & FÖRENINGAR. 

SANKT ANSGARS SAL. 

Föreläsningarna i Sankt Ansgars Sal 
ha under den förflutna höstterminen 
återupptagits. Onsdagen den 29 ok
tober höll kyrkoherde S. Nordmark 
föredrag om den märklige svenske 1700-
talskonvertiten Hjalmar Tjnlens lev
nadsöden och strävanden att i sitt för 
allt katolskt arbete strängt tillslutna 
hemland återinföra de gamla tidernas 
tro. Den talrika publiken följde hela 
tiden talarens framställning med spänt 
intresse. Den 12 november föreläste 
kandidat E. Sandkvist över den katol
ska Kyrkan i England i våra dagar. 
Denna skildring var rik både på vak
na iakttagelser, väl avvägda omdömen 
och reflektioner också av allmänt intres
se, vilka åhörarna på bästa sätt · syntes 
sentera. Onsdagen den 26 november fö
reläste pater W ehner om kristendomens 
ställning till nationalismen. Hans före
drag var ytterst · instruktivt och klar
gjorde på ett klart och för alla begrip
ligt sätt denna nu så aktuella fråga. 
Terminens föreläsningsserie avslutades 
av generalkonsul Casas, som redogjor
de för den katolska Kyrkans kulturar
bete i Colwmbia. En inledning med en 
ganska fyllig framställning av den syd
amerikanska republikens historia gav yt
terligare perspektivisk fördjupning åt 

den intresseväckande framställningen. 
Sankt Ansgars Sals föreläsningsverk
samhet tycks ha slagit djupa rötter i 
Stockholmsförsamlingens medvetande. 
Den saknades av många då den under 
en termin tvangs att göra en paus och 
dess återupptagande har hälsats med 
märkbar tillfredsställelse. 

CONCORDIA CATHOLICA 

höll den 28 sistlidna november sitt sista 
allm. sammanträde för året. Sedan en 
del föreningsärenden undanstökats, be
stegs talarstolen av herr Ulr. Johann
sen, som i ett kåserande och av skiopti
konbilder illustrerat föredrag skildrade 
sina . intryck från en längre tids vistelse 
i Argentina, Uruguay och Brasilien. Ef
ter föredraget, som livligt senterades av 
föreningens talrikt församlade medlem
mar förevisades av kand. Blom bl. a. 
kinematografiska bilder från Syd-Ame
rika. Sedan sammanträdet avslutats 
följde supe och samkväm, vari cirka 40 
personer deltogo. 

Concordia Catholicas sedvanliga jul
gransfest fqr katolska församlingens 
barn gick av stapeln den 30 december 
å Restaurant Gillets festvåning. I fes
ten deltogo cirka 90 barn. Efter för
plägnad, dans och lekar samt en för bar
nen lämpad scenisk underhållning skedde 



slutligen utdelningen av julklappar, var
med festen för barnens del var avslutad. 
För de äldre var supe anordnad, i vil
ken närmare 40 personer deltogo. Där
efter vidtog ett samkväm varunder bl. a. 
fru Ebba Sjögren underhöll med ett 
par muntra sånger. Festen avslöts 
vid 12-tiden. 

MALMÖ. 

S :t Laurentii gille hade ett väl besökt 
sammanti·äde söndagen den 30 november. 
Sedan ordföranden, kyrkoherde Kuiper,s, 
hälsat de närvarande välkomna och frå
gan om den tillämnade julfesten behand
lats, vidtog den del av programm;et, som 
var ägnat åt den gemensamma under
hållningen. 

Liksom vid föregående sammanträde, 
då kyrkoherde Kuipers på ett förtjänst
fullt sätt i ord -och bild tolkade för oss 
den eukaristiska · kongressen i Amst�r
dam, kunde vi även vid detta tillfälle 
glädja oss åt ett värdefullt bidrag av 
våra nitiska pastorer, ett intress�nt före
drag om underverk av pastor Overschie, 
beledsagat av skioptikonbilder över den 
bekanta vallfartsorten Lourdes. 

Förutom föredrag förekom musik av 
herr Hoppman, Pia Vechi och fru Aske
land, varpå det hela avslutades med en 
enkel kaffefest. 

Den 29 december hade S :t Katarina
föreningen för första gången julfest · för 
skolbarnen. Festen var bestämd att -bör
ja kl. 5 men redan kl. ½ · 5 stodo barnen 
.förväntansfulla utanför skolan. O, vad 
tiden går långsamt, tänkte nog mer än 
en av våra små gäster. Så blev då 
klockan 5 och dörren till skolan öppna
des och de små gästerna stormade in. 
När alla voro samlade tog dansen ge
nast vid. Man dansade. kring julgra
nen och sjöng : »Nu är .. det jul igen». 
Ja man skulle verkligen kunna tro att 
det var själva julafton, så strålade_ alla 
barnaögon av glädje parad med nyfiken
het men så hade barnen ju också fått 
nys om att det senare skulle vankas jul
klappar, och då är ju nyfikenheten på 
sin plats. Så dansade man och lekte 
tills klockan blev ½ 7, då det bjöds på 
choklad med kakor. När barnen mätta 
och belåtna gingo från bordet sattes 
dnas tålamod på prov någ-ra ögonblick, 
ty de tillsades att sitta alldeles stilla, ty 
jultomten skulle komma. Lyckligtvis 
blev väntan inte allt för lång ; det spe
lades en marsch och så kom då jultom
ten. Han hälsade på varje barn och så 
började julklappsutdelningen. Var och 
en fick ett paket och en påse med gotter. 
När alla fått sitt paket sade jultomten 
några ord till avsked, varpå han för
svann. Nu blev det liv och rörelse bland 
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barnen, ty man måste ju se och beundra 
vad man själv och kamraterna fått. Så 
fortsatte dansen kring julgranen · än en 
stund men snart blev klockan 8 och 
timmen för uppbrottet var inne. 

Så sade våra små gäster adjö och 
ehuru ingen med tal tackade för den 
trevliga kvällen voro vi övertygade om 
att festen Varit lyckad, ty strålande 
barnaögon säga ofta mera än vackra 
ord. 

G. H d t. 

NORRKÖPING. 

Vid Hans Högvördighets Biskopen b�
sök här i staden den 18-20 okt. förra 
året, och den därav framsprungna fa
miljefesten, sammanslöto sig under bi
skopens ordförandeskap några av för
samlingsmedlemmarna till - en konfe
rens. 

Man enades om att starta en före
ning med det dubbla ändamålet, att ver
ka för byggandet av en värdig katolsk 
kyrka här i staden och att främja ka-
tolskt församlingsliv. 

Första adventssöndagen den 30 no
vember hölls det konstituerande sam
manträdet för S :t Olofsföreningen i 
Norrköping, under livlig an��utning. 

Styr(;)lse- och revisorval. foreto?;s och 
stadgarna godkändes. . Til� ordfo�

_
ande 

utsågs herr Eickhoff, till vice ordforan
de hr Schnock, till kassaförvaltare �.1' 
Derkum och till övriga styrelseledamo
Cowes. Som revisorer utsågos hr Gol�
schmidt och fru Steele-Neville samt ���l 
suppleanter hr Stanzel och fru SJo- . gren. 

'k h" . Vi äro ett sjuttiotal katoh er ar i 
staden och vi hoppas innerligen a�t . den 
unga föreningen under N 01;-rkoJ?1�gs 
skyddshelgon S :t Olof, var�. bild'. iford 
en gyllene kappa tronar hogt pa sta
dens stolta rådhus, skall gå en lrsande 
framtid tillmötes, och att den till all-

' 

män belåtenhet skall uppfylla sitt dubb
la ändamål. 

E. D.  

STOCKSUND. 

Birgittaföreningens ivriga
_ 

och u�g
domsfriska sekreterare doktormnan Lilly 
Sundström blev på sin .. 75-�rsd�� d_en 
15 sistlidne december foremal for liv
liga hyllningar. Den Helige Fadern 
själv hade sänt lyckönskni�

_
gstelefil'_am. 

Från Birgittaföreningen anlanda folJan
de hyllningsskrivelse : 

,,Till 
Fru Doktorinnan Lilly Sundström, 

Villa Klippan, 
Stocksund. 

Birgitta-föreningen anhåller härmed 



att till Fru Doktorinnan, med anledning 
av Eder 75-årsdag den 15 december, 
få framföra sina hjärtliga lyckönsknin
gar, sin varma och vördsamma tack
samhet för troget, mångårigt, fram
gångsrikt arbete och aldrig .tröttnande 
offervillighet under Eder verksamhet så
som föreningens sekreterare och på sam
ma gång uttala förhoppningen, att för
eningen ännu länge måtte få åtnjuta 
Edert alltid lika livliga intresse. 

Å Birgitta-föreningens vägnar 
Gustaf Armfelt, 

ordförande.,, 
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RADIO. 

På anmodan av A.-B. Radiotjänst att 
vid Stockholms rundradiostations ut .. 
sändning söndagen den 4 januari 1925 
utföra kyrkomusik lät S :t Erikskyrkans 
kör åter höra sig i radio. Vid detta 
tillfälle utförde kören Gallers S-dur 
mässa samt J. Grubers Te Deum samt 
på begäran ,,Stilla natt» av J. Gruber. 
Att döma av allmänhetens omdöme har 
S :t Eriks Kyrkokör för:värvat sig ett 
gött namn, tack vare radio långt över 
huvudstadens gränser. 

R a d i o  v ä n. 

Om den heliga Magnhild från Skåne 
'läsa vi några ord i Credos förra år
gång sid. 225. Ovanstående bild av 
den heliga, som levde för 700 år sedan, 
är en reproduktion efter en tavla av 

Lundakonstnären Andel's Nilsson. 
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I .  

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 . 
12. 

13. 

14. 

15. 

Torsdig, N1å •s h 1 en. Jesu omskärelse. 
Fredag. Oktavdagen av S:t Ste-

phanus protomartyren. (Jesu 
hjärtas fredag.) 

Lördag. Oktavdagen av S:t Jo-
hannes. Evang. 

S ön dag Jesu heliga namns fest 
Måndag.· Vigildag till Trettonda-

gen. 
Tisdag, Trettondagen. Epiphania. 

Heliga tre konungars dag. 
Onsdag. Dag inom Trettondags-

oktaven. (Hans Högv; Biskopens 
konsekrationsdag.) 

Torsdag \ . 
Fredag Dagar mom 
Lördag f oktaven. 

Trettondags-

Söndagen inom Trettondagsoktaven. 
Måndag. Dag inom Trettondags� 

oktaven. 
Tisdag. Oktavdagen av Tretton-

dagen. 
Onsdag. S :t Hilarius. Bisk. Kyr-

kolärare. 
Torsdag. S : t  Paulus. Eremit. 

I oktaven efter juldagen falla en del 
stora festdagar, S :t Stephanus minnes
dag (annandag jul ;  ej längre påbjuden 
helgdag) ,  S :t Johannes Evangelisten 
samt Menlösa barnens dag. Dessa fester 
höra till de äldsta inom Kyrkan. Till 
dessa fogades sedan den h. Thomas av 
Canterbury och den h. Sylvester, alla 
hörande in i julens oktav och omgivan
de Frälsarens krubba som representan
ter för alla dem som genom Kristus 
blivit heliga och alla dem som . genom 
honom skola bliva heliga. Detta kan 
ske, om vi likt Stephanus giva vårt liv 
för Kristi sak, eller likt den jungfrulige 
h. Johannes bringa honoin jungfrulig
hetens offer, eller likt de menlösa bar
nen giva Kristus ett liv i oskuld och 
offer eller likt den helige Biskop Tho
mas kämpa för Kristi brud, Kyrkan och 
giva vårt liv för hennes rätt, eller likt 
den h. Sylvester utmärka oss genom tro
gen pliktuppfyllelse i vårt kall, helig 
vandel och stor kärlek till de fattiga. 

Nyårsdagen eller Jesu omskärelses fest 
infaller på oktavdagen av Jesu födelses 
fest. Den första januari brukade ro-

16. Fredag. S:t Marcellus. Påve. 
Martyr. 

17. Lördag. S :t Antonius. Abbot. 
18 .  Söndag. Andra efter Trettondagen. 

19. Måndag. S:t Henrik. Biskop. 
Martyr. (Finlands skyddshelgon.) 

20. Tisdag. S:t Fabianus och Se-
bastianus. Martyrer. 

21. Onsdag. S:t Agnes. Jungfru. 
Martyr. 

22. Torsdag. S :t Vincentius och Ana-
stasius. Martyrer. 

23. Fredag. S : t  Raymundus de Penna-
fort. · Bekännare. 

24. Lördag. S:t Timotheus. Bisk. 
25. Söndag. Tredje efter Trettondagen. 
26. Måndag. S:t Polycarpus. Bisk. 

Martyr. 
27. Tisdag. S:t Johanl)es Chrysosto-

mus. Bisk. Kyrkolärare. 
28. Onsdag. S:t Agnes. Jungfru. 

Martyr. 
29. Torsdag. S : t  Franciscus de Sales. 

Biskop. Kyrkolärare. 
30. Fredag. S:ta Martina. Jungfru. 

Martyr. 
31. Lördag. S:t Petrus Nolascus. Bek. 

I 
marna fira en fest till J anus ära med alle- . 
handa syndiga ut-svävningar, varför de 
första kristna tillbragte årets första dag 
som en sorge- och botdag. Först i sjät
te århundradet då hedendomen undan-
trängts blev denna dag en festdag i 
Kyrkan till minne av att Jesus på åt
tonde dagen efter sin födelse omskars, 
genom vilken underkastelse under ce
remonilagen Frälsaren ville giva oss ett 
föredöme att i allt efterkomma religio
nens och Kyrkans bud och fordringar. 
Till minne av Jesu h. namn som han 
vid omskärelsen erhöll firar Kyrkan en 
särskild fest, numera förlagd till sön
dagen som faller mellan nyårsdagen 
och trettondagen. Festen infördes först 
genom den h. Bernhardin av Siena och 
approberades av Kyrkan och försågs 
med andliga privilegier ocl, avlat. Till 
Jesu heliga namns förhärligande består 
bland katoliker det vackra bruket, kal
lat »den .kristliga hälsningen,,, att hälsa 
varandra med orden: ,,Lovad vare Jesus 
Kristus,,, varpå den tilltalade svarar: ,,i 
evighet, amen,, , 

S. N-k. 


